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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

                               
     
    Πολύγυρος,  30-8-2022 
      
    Αρ. Πρωτ. :  οίκ. 611000/2101 

Ταχ. Δ/νση    : Διοικητήριο-Πολύγυρος                                
Ταχ. Κώδικας      : 631 00                                                
Πληροφορίες       : Χριστάννα .Μπακρατσά 
Τηλ.                      : 23713 51262   
Fax                        : 23713 51292   
E-mail                   : ad1@halkidiki.gov.gr  
                                                                                                   

     
    
  Προς όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 
Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια τριάντα (30) 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις Οργανικές Μονάδες της 

Π.Ε.Χαλκιδικής.  

 
 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ», και ιδίως το άρθρο 
118 για την απευθείας ανάθεση,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Τον Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-2010). 

3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ1781/Β ́/23.5.2017) 
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145/τ Α’/05-08-2016) 
5.  Την υπ' αρ. οίκ. 72217(1346)/31-1-2022 [ΑΔΑ:68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9] Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη"» (ΦΕΚ 458 Β' /7-2-2022). 

6. Την υπ' αρ. 103879(320)/10-2-2022 (ΑΔΑ 69Κ57ΛΛ-Ξ3Β) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ¨ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ¨, σε Προϊστάμενους των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής.της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ.672/τ.Β΄/15-2-2022). 

7. Την αριθμ.62/12-11-2021 (ΑΔA:ΩΓ6Ψ7ΛΛ-Β5Κ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίυο 
με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Π.Κ.Μ. για το έτος 2022, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον υπ΄αριθμ. 325646/28-12-2021 έλεγχο νομιμότητας 
αυτής.  





 2

10. Το υπ' αρ. πρωτ. οίκ. 529473(1827)/21-7-2022(ΑΔΑΜ 22REQ010978051  21-07-22) 
Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Διαφάνειας & Υποστήριξης Συστημάτων ΠΕΧ., για την 
προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του έκτακτου 
προσωπικού της Π.Ε.Χ. 

11. Την υπ’ αρ. 580841/12-8-2022 ‘Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 696Ψ7ΛΛ-
ΛΑΔ& ΑΔΑΜ: 22REQ0111095138 12-8-2022 για την πραγματοποίηση της δαπάνης για το 
έτος 2022, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ. με α/α 3320, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (5.580,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον Κ.Α.Ε. 
07.721.1723.01 
 

  

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία 

ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - με 

σφραγισμένες προσφορές - για την «Προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της Π.Ε.Χαλκιδικής». 

 

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 

5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα από την υπογραφή της. 

Σχετικός CPV: 30237300-2 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : 
 

* * * 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Τίτλος Πρόσκλησης Προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών      

υπολογιστών, για τις ανάγκες των   

οργανικών μονάδων της Π.Ε.Χαλκιδικής» 

Κωδικός CPV 30237300-2 Προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

Αναθέτουσα Αρχή  Τίτλος : Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Διεύθυνση : Διοικητήριο, Πολύγυρος, 63100. 

 Α.Φ.Μ.: 997612598, Δ.Ο.Υ.: Ζ' Θεσ/νίκης. 

Είδος Διαδικασίας   Διαδικασία του άρθρου 118 του ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Αριθμός Πρόσκλησης 611000/2101/30-8-2022 

Τόπος υποβολής προσφοράς. Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 56  

(Τμήμα Προμηθειών). 

Χρόνος υποβολής προσφορών, μετά 

τον οποίο οι προσφορές αποκλείονται 

αυτεπαγγέλτως ως εκπρόθεσμες.  

Από την ανάρτηση της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ 

μέχρι τις  8-9-2022 ημέρα Πέμπτη (ώρες κατάθεσης 

08:00’ - 15:00’), ή ταχυδρομική αποστολή με 

ημερομηνία παραλαβής 8-9-2022.  

Χρόνος αποσφράγισης & ελέγχου 

προσφορών. 

 ημέρα  Παρασκευή 9-9-2022και ώρα 10:00’ π.μ. 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη Μέχρι 5.580,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

Ημέρες ισχύος προσφορών 120 ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη της 

διενέργειας της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. 

Διάρκεια Σύμβασης  Από την ανάρτηση της Σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

και μέχρι έναν μήνα. 

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και 

εγγυητική καλής εκτέλεσης 

 

Δεν απαιτούνται  

Παροχή πληροφοριών Μπακρατσά Χριστιάννα τηλ.2371351262 

 ad1@halkidiki.gov.gr  

Για τις τεχνικές προδιαγραφές:  Πράτσας 

Δημήτριος τηλ. 2371351323 
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* * * 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Αντικείμενο του έργου είναι η «Προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών» 

για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών κάλυψης των αυξημένων θέσεων εργασίας  σε έκτακτο 

προσωπικό ( κοινωφελή προγράμματα, μακροχρονίων ανέργων, κινητικότητας, κ.λ.π.  καθώς και της άμεσης 

και επιτακτικής ανάγκης αντικατάστασης υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα WIN XP για θέματα 

ασφαλείας δικτύου των υπηρεσιών της Π.Ε.Χαλκιδικής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία τους. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δύναται να είναι και ανακατασκευασμένοι (refurbished), 

εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παρακάτω Πίνακα : 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ 

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ  

2 Intel Corei5 ≥ 4th gen 

 ΜΝΗΜΗ  

3 Mέγεθος κεντρικής μνήμης ≥8 GB 

4 Τύπος μνήμης DDR3 ή νεώτερη ΝΑΙ 

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  

5 
Πλήθος προσφερόμενων SSD(οι μονάδες αποθήκευσης να είναι καινούργιες και 
αμεταχείρισστες) 

≥1 

6 Χωρητικότητα ≥200GB 

 I/O PORTS ON-BOARD  

7 Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000 ≥1 

8 Audio-In , Audio-Out NAI 

9 Συνολικές θύρες USB (ανεξαρτήτως προτύπου USB 2.0/3.0) ≥3 

 ΗΧΟΣ  

10 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου ΝΑΙ 

 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ  

11 Διακριτή (παρεχόμενη με το σύστημα) ή ενσωματωμένη ΝΑΙ 

12 
VGA +DISPLAY PORT ή HDMI. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει HDMI  ΝΑ 
ΔΩΘΟΥΝ ADAPTERS ΑΠΟ DP ΣΕ HDMI 

NAI 

13 Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία ≥2 Χρόνια 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB & ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ  
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14 Πληκτρολόγιο : Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών σε κάθε πλήκτρο ΝΑΙ 

15 Ποντίκι : Τύπος οπτικό USB ΝΑΙ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΙ 

16 Win10 ( Να διασφαλίζεται συμβατότητα – δεν θα συμπεριλαμβάνεται )  

 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ που αφορούν ανακατασκευασμένους (refurbished), 
υπολογιστές 

 

17 
Πιστοποίηση της ανακατασκευάστριας εταιρείας κατά ISO/IEC 9001:2015 με πεδίο 
εφαρμογής : Ανακατασκευή και Επισκευή Συστημάτων Πληροφορικής. 

ΝΑΙ 

18 Πιστοποίηση της ανακατασκευάστριας εταιρείας κατά ISO 14001 ΝΑΙ 

19 

Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός να προέρχεται από 
πιστοποιημένη εταιρεία ανακατασκευής με πιστοποίηση ISO27001 με αναφορά στην 
ασφαλή διαγραφή δεδομένων ή ADISA (Asset Disposal & Information Security 
Alliance). 

ΝΑΙ 

20 
Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός να προέρχεται από 
πιστοποιημένη εταιρία ανακατασκευής με πιστοποίηση MAR (Microsoft Authorized 
Refurbisher). 

ΝΑΙ 

21 

Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός να προέρχεται από εταιρεία 
που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.Π.Α) του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, βάση της Ευρωπαϊκής & Ελληνικής Νομοθεσίας. Η ανακατασκευάστρια 
εταιρεία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη παραγωγός ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 
καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.Π.Α) βάσει της Ελληνικής & 
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας , ν.4308/2014 (Α΄251). 

ΝΑΙ 

22 
Η κεντρική μονάδα του Η/Υ να έχει περάσει πλήρη τεχνικό έλεγχο και να είναι 
ξαναβαμμένο στα εργοστασιακά του χρώματα. 

ΝΑΙ 

23 
Χρόνος εγγύησης και καλής λειτουργίας συστημάτων βάσει των πιστοποιητικών 
ISO, ADISA και Microsoft Authorized Refurbisher, E.M.ΠΑ 

>= 2 έτη 

 

 

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 

Ανέρχεται στο ποσό των 5.580€  συμπεριλαμβανομένου του   Φ.Π.Α.24%, και 

καλύπτεται από τον Ε.Φ. 721 της Π.Ε.Χ στον Κ.Α.Ε 1723.01  

 

3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – 

μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η 

σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 

με την ΕΕ.  
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Οι εταιρίες εκπροσωπούνται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με παραστατικό 

εκπροσώπησης που έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από 

την υποβολή της προσφοράς. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Δυνατότητα ανάθεσης του έργου ή μέρους του από τον ανάδοχο σε τρίτον κατά 

οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υπεργολαβία) δεν επιτρέπεται. 

 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ  ΚΑΤΕΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι Προσφορές υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο αναγράφονται:  

α) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου,   

β) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο αριθμός και ο τίτλος της Πρόσκλησης,  και  

γ) ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής). 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με εταιρία ταχυμεταφορών, 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής με καταληκτική την 8-9-2022. 

Μέσα στον φάκελο εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

κατατεθειμένα σε δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους (υποφακέλους). Ο ένας υποφάκελος 

περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά και ο άλλος την 

οικονομική προσφορά.  

5.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

1. Αίτηση Συμμετοχής , σύμφωνα με το Παράρτημα 2 « Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής» και 
πρέπει: 

 Να έχει συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 

 Να μην φέρει σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.   

 Να μην περιέχει αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά ή άλλο όρο ή αίρεση ή 
προϋπόθεση. 

 Να φέρει ιδιόχειρη υπογραφή, ενώ δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της. 
 Να αναγράφει την ακριβή περιγραφή τού αντικειμένου που θα παράσχει.  

 Να υπάρχει ρητή δέσμευση του υποψηφίου αναδόχου :  

 - ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης, ότι 

πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς και ότι δεσμεύεται να μην 
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ενεργήσει κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό, τόσο καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης όσο και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

 - ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

 ότι η προσφορά του ισχύει και τον δεσμεύει επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες, αρχόμενες 

από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με 

το άρθρο 97 § 4 του Ν. 4412 / 2016, 

 - ότι (εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος) θα βρίσκεται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ανά 

πάσα στιγμή και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης, 

 - ότι (εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος) θα τηρήσει απαρέγκλιτα όλες τις νομοθετικές διατάξεις 

που αφορούν την περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία, 

 - ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την - απαραίτητη από τη Νομοθεσία [Κανονισμός Ε.Ε. 

2016 / 679] - δημοσιοποίηση προσωπικών του δεδομένων με όποιον τρόπο ορίζει η 

σχετική Νομοθεσία, 

 - ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή και ακριβή, 

 - ότι θα προσκομίσει αμέσως όποια έγγραφα του ζητηθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας και αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, 

 - ότι (εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος) θα προσκομίσει όλα τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομιστούν πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως ισχύει, 
δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνονται τα 
κάτωθι: 

 Δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής 
αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και 
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος  
 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
 Η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο για τρεις (3) μήνες από την 

ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 
 
Σημείωση: Οι ανωτέρω ΥΔ μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών .  
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Επίσης, για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί προσκόμιση 
των αντίστοιχων Δικαιολογητικών στο στάδιο της κατακύρωσης  μόνο από τον προσωρινό 
ανάδοχο και πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης, ήτοι : 
* Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους, 
* Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εν ισχύ. 
β) Λοιπά δικαιολογητικά : τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα 
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου 
Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν 
τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν : 

 η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
 το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό, 
 το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

 καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες: Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού 
συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: 
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου 
καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες: 
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου 
καταστατικού στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική 
εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με 
το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 καθώς και το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, ήτοι : 
α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 
β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

  Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται : 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές, 





 9

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος 

δηλώνει για όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και για την εταιρεία ότι δεν υπάρχει σε 

βάρος τους καθώς και σε βάρος της εταιρείας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

σχετικά με τα αντίστοιχα αδικήματα. 

 

 

 

6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν χωριστό φάκελο με την  Τεχνική τους Προσφορά στον οποίο 
θα πρέπει να συμπεριλάβουν : α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια, 
πιστοποιητικά κ.τ.λ.) τα οποία αποδεικνύουν ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν απόλυτα τις 
τεχνικές προδιαγραφές., β) Φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος Ι  
στο οποίο θα απαντάται με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών  
προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή στα φυλλάδια προς υπόδειξη 
ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του 
φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται 
/δηλώνεται ότι:  

 Θα προμηθεύσει την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής με το σύνολο των  ειδών για τα 
οποία κατέθεσε προσφορά. 

 Τα είδη για τα οποία κατέθεσε προσφορά αποτελούν αντικείμενο της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια 
είδους . 

 Η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές , όπως αυτές 
αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της παρούσας πρόσκληση επί ποινή 
αποκλεισμού. 

 
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά.  

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το  Παράρτημα  3 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Η Προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου και να είναι 

σταθερή, τόσο για το σύνολο του προσφερόμενου αντικειμένου όσο και για το σύνολο του χρόνου 

ισχύος της Σύμβασης, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε 

παρέκκλιση ως προς τα παραπάνω. Στις προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ οι τιμές δίνονται τόσο "καθαρές" (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) όσο και "τελικές" (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Οι 

τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά (και χωρίς κανέναν όρο, ρήτρα ή προϋπόθεση) σε ευρώ, 
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ολογράφως και αριθμητικώς, ενώ σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δυο αναγραφών 

υπερισχύει η ολόγραφη. Αοριστία ως προς το ακριβές τίμημα της προσφοράς ή τυχόν ρήτρα 

αναπροσαρμογής του οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς ως προς το μη κανονικό τμήμα της. 

Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

8.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών 
(courier), στο γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Χαλκιδικής στο γραφείο 62 στο 
Διοικητήριο μέχρι την 8-9-2022. 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και δεν θα παραλαμβάνονται. 
 
 
9.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 9-9-2022 , ημέρα 
Παρασκευή   και ώρα 10:00, στο γραφείο 62 του Διοικητηρίου, από το Τμήμα Προμηθειών της 
Π.Ε.Χ. Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας δικαιούται να παρίσταται ο υποψήφιος ανάδοχος, είτε 
αυτοπροσώπως είτε με ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 

Αφού μονογραφηθεί ο φάκελος, αποσφραγίζεται και γίνεται ο έλεγχος των εγγράφων, με την 
εξής σειρά: δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές προσφορές, οικονομικές προσφορές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει - εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα - 
διευκρινίσεις επί των προσφορών και των δικαιολογητικών (άρ. 102 του Ν. 4412 / 2016)  και ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την ενημέρωσή του.  

Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών όσες προσφορές αξιολογηθούν 
θετικά, ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, θα συνεχίσουν με το 
άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα 
καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές και μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων με την 
χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού έργου και έτσι προκύπτει ο προσωρινός ανάδοχος που 
υποβάλει έπειτα από πρόσκληση σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά όπως απαιτούνται από την 
παρ.5 της παρούσας. 

 
Το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης επικυρώνεται με την έκδοση Απόφασης από τον  

Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χαλκιδικής.  
 

 
10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλή εκτέλεσης δεν απαιτούνται 
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11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και λήγει σε ένα μήνα.  Σε περίπτωση αμφιβολίας το 

κείμενό της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, εκτός της περίπτωσης κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να μην χρησιμοποιήσει τη Σύμβαση, είτε για ολόκληρο 

είτε για μέρος του χρόνου ισχύος της, ή ακόμη και για ολόκληρο ή μέρος από το συμβατικό της 

αντικείμενο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, εφόσον καλύψει τις 

ανάγκες της από άλλους φορείς του Δημοσίου ή από δωρεές ή εφόσον δεν υφίστανται πλέον οι 

αντίστοιχες ανάγκες.   

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε τροποποίηση της Σύμβασης - είτε μονομερή 

είτε κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο, κατά περίπτωση - κατά τη διάρκεια ισχύος της, χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρ. 132 του Ν. 4412 / 

2016. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος - χωρίς να συντρέχει αποδεικνυόμενος λόγος ανωτέρας βίας 

- δεν ανταποκρίνεται με συνέπεια στις από το Νόμο, την πρόσκληση και τη Σύμβαση υποχρεώσεις 

του, αυτές καταγγέλλονται μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή με όλες τις προβλεπόμενες 

συνέπειες, που περιγράφονται παρακάτω.  

  Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής με τη συνδρομή του Τμήματος Διαφάνειας & Υποστήριξης 

Συστημάτων Π.Ε.Χ και θα βεβαιώνεται και θα συντάσσεται  πρακτικό καλής εκτέλεσης ως προς 

την παροχή των προσφερόμενων ειδών. 

  Κάθε μορφής και φύσης παρέκκλιση του αναδόχου από τα συμφωνηθέντα θα αποτελεί - 

εφόσον προκύπτει οποιουδήποτε βαθμού υπαιτιότητα του αναδόχου - επαρκή λόγο για την 

Αναθέτουσα Αρχή ώστε να επέλθουν εις βάρος του αναδόχου οι νόμιμες κυρώσεις, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στη σχετική Νομοθεσία και στην παρούσα, με εισήγηση της Π.Ε. Χαλκιδικής και 

Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρ. 206-220 του 

Ν. 4412 / 2016.  

Τέλος, η εκχώρηση ή μεταβίβαση ή η ανάθεση της εκτέλεσης της Σύμβασης ή μέρους της 

από τον ανάδοχο σε τρίτο πρόσωπο ή η υπεργολαβία, απαγορεύεται και οδηγεί σε δικαίωμα 

μονομερούς καταγγελίας εκ μέρους της Π.Ε.Χ. και στην επιβολή των νόμιμων κυρώσεων εις 

βάρος του αναδόχου.  
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12. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, ενώ οι τιμές δίνονται τόσο "καθαρές" (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) όσο και 

"τελικές" (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Χαλκιδικής και συγκεκριμένα τον  Κ.Α.Ε. 

07.721.1723.01 για συνολικό ποσό μέχρι 5.580,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Σε περίπτωση εξάντλησης του ανώτατου ποσού που προβλέπει ο προϋπολογισμός της 

παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο και αναστέλλεται η εκτέλεση 

της Σύμβασης για τον υπόλοιπο χρόνο ισχύος της. 

Υπογραμμίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή ποσών ανώτερων 

από αυτά της εγκεκριμένης ανάληψης, έστω και αν πρόκειται για δεδουλευμένα ποσά. 

Η πληρωμή θα γίνει  από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής 

Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού & Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε.Χ., και αφού πρώτα θα 

έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρ. 200 του Ν. 4412 / 

2016 και που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 

και η υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 8-4-1998 (Φ.Ε.Κ. 431 Β / 1998) Απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομίας & Οικονομικών.  

Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά είναι τα εξής (άρ. 200  § 5 του Ν. 4412 / 

2016 : 

1. Νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο), 

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,  

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 

4. Βεβαίωση Παραλαβής (υποβάλλεται στο Τμήμα Εκκαθάρισης και Ελέγχου Δαπανών). 

 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, και είναι οι εξής:  

 

o Παρακράτηση 0,07 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.) για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η κράτηση επιβαρύνεται με το νόμιμο 

τέλος χαρτοσήμου 3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρ. 12 § 3 του Κώδικα Χαρτοσήμου. 

o Παρακράτηση 0,06 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π. Η κράτηση επιβαρύνεται με το νόμιμο 

τέλος χαρτοσήμου 3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρ. 12 § 3 του Κώδικα Χαρτοσήμου.  
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o Παρακράτηση φόρου 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου 

παροχής υπηρεσιών. (Άρ. 64 της ΠΟΛ 1120 / 25-4-2014 της Γεν. Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων). 

o Παρακράτηση 0,02 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 § 6 του Ν. 4412 / 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  υπέρ 
της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή.  Για την έναρξη εφαρμογής αυτής της 
παρακράτησης απαιτείται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από 
το άρθρου 36 § 6. 

 

13.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να επιφέρει τη 
λύση της, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (άρ. 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016) ή και να του επιβάλει 
κυρώσεις με τη μορφή προστίμων (άρ. 207 του Ν. 4412 / 2016), καθώς και να ζητήσει 
αποζημίωση κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα μέχρι του ανώτατου ποσού του συμβατικού 
τιμήματος που αντιστοιχεί στο μη εκτελεσθέν τμήμα της σύμβασης, σε περίπτωση που εκείνος, 
χωρίς υπαιτιότητα της Π.Ε.Χ., δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, είτε καθυστερώντας 
στην εκπλήρωσή τους είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με μοναδική εξαίρεση την 
αποδεικνυόμενη ανωτέρα βία.  

Ειδικότερα, καταγγελία και λύση επέρχεται στις εξής περιπτώσεις: 

 Παράβαση των όρων της σύμβασης, κυρίως ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή τον χρόνο υλοποίησης της Σύμβασης.  

 Τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, ιδίως κάποιου από τα περιγραφόμενα 
στο άρ. 68 § του Ν. 3863 / 2010. 

 Εκχώρηση ή μεταβίβαση της σύμβασης ή μέρους του αντικειμένου της ή υπεργολαβία. 

 Πτώχευση του αναδόχου ή υποβολή του σε δικαστική αντίληψη ή συμπαράσταση, 
εταιρική λύση και εκκαθάριση, αναγκαστική εκτέλεση ή αναγκαστική διαχείριση της 
εταιρίας του ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 Έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής Απόφασης σε βάρος του αναδόχου για αδίκημα 
σχετιζόμενο με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 
αδικήματα που περιγράφονται στο άρ. 73 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 

 Οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των άρ. 133 ή 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 

 Παραβίαση υποχρέωσης που αφορά τους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού Δικαίου (οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412 / 2016). 
 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση της σχετικής 
Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής (Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής) στον ανάδοχο. Ωστόσο, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τάξει στον ανάδοχο προθεσμία συμμόρφωσης, σε 
όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται από τον Νόμο και είναι εφικτό και σκόπιμο. Αν η προθεσμία 
που θα τεθεί παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος, με νέα 
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, για την εκτέλεση του αντικειμένου που είχε 
αναλάβει καλείται ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης, στον οποίο προτείνεται να αναλάβει στη 
θέση του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς 
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που είχε υποβάλει ο έκπτωτος ανάδοχος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης, σύμφωνα με την πρόβλεψη 
του άρ. 132 § 1 περ. δ' υποπερ. αα' του Ν. 4412 / 2016).  

Περαιτέρω, κατά του έκπτωτου αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και ο προσωρινός 
αποκλεισμός που προβλέπεται στο άρ. 74 § 4 του Ν. 4412 / 2016, σύμφωνα με το άρ. 203 § 3 εδ. 
τελ. του ίδιου Νόμου. 

 
14.ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Μετά την έκδοση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη, ο υποψήφος ανάδοχος ενημερώνεται  
εγγράφως και δικαιούται  να ζητήσει την ακύρωση της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς 
και την αναστολή εκτέλεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της Χαλκιδικής (ή της 
Θεσσαλονίκης, αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Δικαστήριο στον Πολύγυρο),  σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989(Α΄8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς 
να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του  άρ. 127 του Ν. 4412 / 2016.  

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με 
το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

 
*** 

Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Πρόσκληση  διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και τη λοιπή σχετική Νομοθεσία, ενώ συμπληρωματικά 
εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016). 

 
Τέλος, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων, και εφόσον δεν επιτευχθεί 

φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση 
της διαφοράς, κάθε δικαστική διαφωνία ή διαφορά που τυχόν ανακύψει θα λύνεται από το καθ’ 
ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του Πολυγύρου (ή της Θεσσαλονίκης, αν δεν υπάρχει αντίστοιχο 
Δικαστήριο στον Πολύγυρο), σύμφωνα με το άρ. 205 Α του Ν. 4412 / 2016 και το λοιπό ελληνικό 
Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο. 

* * * 
 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής 

Ενότητας Χαλκιδικής. 

                    Πολύγυρος, 30-8-2022 

      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Χαλκιδικής 

               Ιωάννης Γιώργος 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν τα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της Πρόσκλησης :  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ  

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ   

2 Intel Corei5 ≥ 4th gen  

 ΜΝΗΜΗ   

3 Mέγεθος κεντρικής μνήμης ≥8 GB  

4 Τύπος μνήμης DDR3 ή νεώτερη ΝΑΙ  

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ   

5 
Πλήθος προσφερόμενων SSD(οι μονάδες αποθήκευσης να 
είναι καινούργιες και αμεταχείρισστες) 

≥1  

6 Χωρητικότητα ≥200GB  

 I/O PORTS ON-BOARD   

7 Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000 ≥1  

8 Audio-In , Audio-Out NAI  

9 Συνολικές θύρες USB (ανεξαρτήτως προτύπου USB 2.0/3.0) ≥3  

 ΗΧΟΣ   

10 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου ΝΑΙ  

 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ   

11 Διακριτή (παρεχόμενη με το σύστημα) ή ενσωματωμένη ΝΑΙ  

12 
VGA +DISPLAY PORT ή HDMI. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει HDMI  ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ ADAPTERS ΑΠΟ DP ΣΕ 
HDMI 

NAI  

13 Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία ≥2 Χρόνια  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB & ΠΟΝΤΙΚΙ 
USB ΟΠΤΙΚΟ 

  

14 
Πληκτρολόγιο : Τύπος QWERTY με μόνιμη 
αποτύπωση Ελληνικών σε κάθε πλήκτρο 

ΝΑΙ  

15 Ποντίκι : Τύπος οπτικό USB ΝΑΙ  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΙ  

16 
Win10 ( Να διασφαλίζεται συμβατότητα – δεν θα 
συμπεριλαμβάνεται ) 

  

 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ που αφορούν 
ανακατασκευασμένους (refurbished), υπολογιστές 

  

17 
Πιστοποίηση της ανακατασκευάστριας εταιρείας κατά 
ISO/IEC 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής : Ανακατασκευή και 
Επισκευή Συστημάτων Πληροφορικής. 

ΝΑΙ  

18 
Πιστοποίηση της ανακατασκευάστριας εταιρείας κατά ISO 
14001 

ΝΑΙ  

19 
Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός να 
προέρχεται από πιστοποιημένη εταιρεία ανακατασκευής με 

ΝΑΙ  
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πιστοποίηση ISO27001 με αναφορά στην ασφαλή διαγραφή 
δεδομένων ή ADISA (Asset Disposal & Information Security 
Alliance). 

20 
Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός να 
προέρχεται από πιστοποιημένη εταιρία ανακατασκευής με 
πιστοποίηση MAR (Microsoft Authorized Refurbisher). 

ΝΑΙ  

21 

Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός να 
προέρχεται από εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.Π.Α) του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, βάση της Ευρωπαϊκής & Ελληνικής 
Νομοθεσίας. Η ανακατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να 
είναι εγκεκριμένη παραγωγός ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 
καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.Π.Α) 
βάσει της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας , 
ν.4308/2014 (Α΄251). 

ΝΑΙ  

22 
Η κεντρική μονάδα του Η/Υ να έχει περάσει πλήρη τεχνικό 
έλεγχο και να είναι ξαναβαμμένο στα εργοστασιακά του 
χρώματα. 

ΝΑΙ  

23 
Χρόνος εγγύησης και καλής λειτουργίας συστημάτων βάσει 
των πιστοποιητικών ISO, ADISA και Microsoft Authorized 
Refurbisher, E.M.ΠΑ 

>= 2 έτη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

         
ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

 Του :   ……………… [ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία επιχείρησης] 

 Έδρα : ……………… 

 Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail) : ………………  

 Νόμιμος εκπρόσωπος [αν υπάρχει] : ……………….. , σύμφωνα με ……………… [το 

νομιμοποιητικό έγγραφο] 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την υπ' αρ. 

………………………….. Πρόσκληση. 

 

Το αντικείμενο που αφορά η Προσφορά είναι ………………………………… [ακριβής 

περιγραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα της Πρόσκλησης]  

Δηλώνω ανεπιφύλακτα τα εξής: 

- ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης, ότι η 

Προφορά μου πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς και ότι 

δεσμεύομαι να μην ενεργήσω κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό, τόσο καθ' όλη 

τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης όσο και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

- ότι παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

- ότι η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες, αρχόμενες από την 

επομένη της διενέργειας της διαδικασίας, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 

97 § 4 του Ν. 4412 / 2016, 

- ότι (εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος) θα βρίσκομαι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ανά πάσα 

στιγμή και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης, 
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- ότι (εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος) θα τηρήσω απαρέγκλιτα όλες τις νομοθετικές διατάξεις που 

αφορούν την περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία, 

- ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την - απαραίτητη από τη Νομοθεσία (Κανονισμός Ε.Ε. 2016 / 

679) - δημοσιοποίηση προσωπικών μου δεδομένων με όποιον τρόπο ορίζει η σχετική 

Νομοθεσία, 

- ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή, 

- ότι κάθε αποδεικνυόμενη ενημέρωσή μου που είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω δηλωθέντα 

στοιχεία μου πληροί τους όρους του Νόμου. 

- ότι θα προσκομίσω αμέσως όποια έγγραφα μού ζητηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και 

αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, 

- ότι (εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος) θα προσκομίσω όλα τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομιστούν πριν την υπογραφή της Σύμβασης, 

 

Για όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1599 / 

1986 σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

…………… , …-…-202 

              Ο Προσφέρων 

   ( Υπογραφή και Σφραγίδα ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

   
  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Η Επιχείρηση με την επωνυμία .............................................................. που εκπροσωπείται από τον 

................................ καταθέτει την οικονομική προσφορά της, αποδεχόμενη πλήρως τους όρους 

της ……………..…….. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια τριάντα (30) 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες των Οργανικών Μονάδων της Π.Ε.Χ. 

 

 ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ  Φ.Π.Α. 

1  30 Η/Υ …………………  5.580,00€   

 

 

1) Η προσφορά αφορά το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου. 

2)  Η τιμή περιλαμβάνει κατά περίπτωση και τη μεταφορά των μηχανημάτων στην έδρα της 

Π.Ε.Χ. (Διοικητήριο, Πολύγυρος 63100).  

 

 

Ημερομηνία…………. , … / … / 2022 

Ο Προσφέρων 

( Υπογραφή και Σφραγίδα ) 
 
 




