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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων

υποψηφίων οδηγών και οδηγών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ

Ευρυτανίας για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 και σε

συμφωνία με την Δ30/Α3/232785/21-7-2022 (ΑΔΑ: ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) εγκύκλιο του Υπ.

Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τις προδιαγραφές»

συνολικού προϋπολογισμού 14.912,24 € με ΦΠΑ, 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Έχοντας υπόψιν:

1) Τις διατάξεις:

α) του  ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (87 Α'),

β) του  ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (147 Α’),

γ)  του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 A΄),

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(145 Α’),

ε) του  Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει (241 Α΄),

2. την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο

Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023.





3. την υπ’ αριθ.  168/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με

θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2023 και

συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

4. την  αριθμ.  154840/28-12-2022 απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης Προϋπολογισμού 2023 (ΑΔΑ:ΕΒ84ΟΡ10-ΔΡΩ).

5. το υπ΄αριθμ.  259202/16-11-2022  πρωτογενές αίτημα  της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (ΑΔΑΜ: 22REQ011609457). 

6. το υπ΄αριθμ. 259265/16-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη.

7. την  αριθ.  πρωτ.  259202/13-12-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΙΦ7ΛΗ-ΘΝΛ  ΑΔΑΜ:  23REQ011801778)  ανάληψη

υποχρέωσης/έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  για  το  οικονομικό  έτος  2022  η  οποία  έλαβε  α/α  3992

καταχώρησης  στο  μητρώο δεσμεύσεων της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας  με  Α/Α  βεβαίωσης

4383.  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τη  σχετική  πίστωση του  τακτικού  προϋπολογισμού  της  Περιφερειακής

Ενότητας  Ευρυτανίας  (ΚΑΕ   03.073.1725.01 «Προμήθεια  κάθε  είδους  τηλεπικοινωνιακού,

μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού»). 

8. την  αριθ.  πρωτ.  26011/07-02-2023  (ΑΔΑ:9Λ7Ζ7ΛΗ-ΔΨΠ  ΑΔΑΜ:  23REQ012100985)  ανάληψη

υποχρέωσης/έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  για  το  οικονομικό  έτος  2023  η  οποία  έλαβε  α/α  1850

καταχώρησης  στο  μητρώο δεσμεύσεων της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας  με  Α/Α  βεβαίωσης

2053.  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τη  σχετική  πίστωση του  τακτικού  προϋπολογισμού  της  Περιφερειακής

Ενότητας  Ευρυτανίας  (ΚΑΕ   03.073.1725.01 «Προμήθεια  κάθε  είδους  τηλεπικοινωνιακού,

μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού»). 

9. Την αναγκαιότητα της δαπάνης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε  ενδιαφερόμενο  να  υποβάλει  τη  προσφορά  του,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  ακόλουθης

προμήθειας: 

Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρόσκλησης:

Αντικείμενο  της  παρούσας  είναι:  η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  εξοπλισμού  (φορητή  συσκευή

ανίχνευσης, φορητή κάμερα, προσαρμογέα ανάγνωσης καρτών μνήμης, κλπ) της αίθουσας θεωρητικών

εξετάσεων  υποψηφίων  οδηγών  και  οδηγών  της  Δ/νσης  Μεταφορών,  για  την  αδιάβλητη  και  ομαλή

διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων.

Η εκτιμώμενη αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 12.026,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24% ( εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 14.912,24 €).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV): 31711100-4 εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών, 31642000-8 ηλεκτρονικές συσκευές

ανίχνευσης, 38650000-6 φωτογραφικός εξοπλισμός.

Κύριος τόπος παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (κωδικός

εδαφικής στατιστικής μονάδας (NUTS: EL643 Ευρυτανία)





Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την οριστική παραλαβή του συνόλου

των ποσοτήτων.

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,

βάσει  τιμής.  Η  απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από  τις  αρμόδιες  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης

υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.

Δικαιολογητικά

Ο προσφέρων υποβάλλει τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της

παρούσας

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

O ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει, πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

- Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν

τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την παράδοση του υλικού  στον τόπο και με

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

• Κράτηση ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: 0,1%)

• Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..

• ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..

• Κράτηση 0,02 υπέρ δημοσίου η οποία υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής.

• Επί της συμβατικής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως προβλέπεται από το άρθρο

64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013).

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

H  παραλαβή  των  υλικών  θα  πραγματοποιηθεί  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  υλικών  και

υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης- Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί,  με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/16, να

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.





Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, με

μεταγενέστερη  γραπτή  και  ρητή  συμφωνία  των  μερών  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄ της

παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.

Ματαίωση διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Συμμόρφωση  με  τον  Κανονισμό  ΕΕ/2016/2019  και  τον  ν.  4624/2019  (Α  137)-  Προστασία

Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι,  κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά

δεδομένα  που  περιέχονται  στους  φακέλους  της  προσφοράς  και  τα  αποδεικτικά  μέσα  τα  οποία

υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των

προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για

τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας

τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί

προστασίας προσωπικών δεδομένων,  κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική  ενημέρωση

που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Όροι και σύνταξη υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  της  προμήθειας. Δεν

επιτρέπονται  εναλλακτικές  προσφορές.  Οι  προσφορές,  τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  σε  αυτές,

καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη

μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Η  οικονομική  προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το

αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης. Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ

ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με

τον  τρόπο που προβλέπεται  στα  έγγραφα της  σύμβασης.  Η τιμή  της  προσφοράς δεν  υπόκειται  σε

μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Η τιμής της προσφοράς

δεν δύναται να υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της δαπάνης. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και

δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής

ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών.  Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον

ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «…Δεν

λαμβάνονται  υπόψη  προσφορές  οικονομικών  φορέων  που  δεν  προσκλήθηκαν  να  υποβάλουν

προσφορά».

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από

κάθε  πλευρά  των  συνθηκών  της  ανωτέρω  ανάθεσης  και  ότι  έχει  μελετήσει  όλα  τα  στοιχεία  που





περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους

της παρούσας.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών- Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών- 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/03/2023

Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση

(URL) :www.pste.gov.gr, στην διαδρομή : Θέλω να > Δω Προκηρύξεις

Οι προσφορές με το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται από

τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα πρόσκληση με τους

ακόλουθους τρόπους:

α)  ηλεκτρονικά  μέσω  μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση

e.sanouli@pste.gov.gr (σε αρχεία pdf).

β) ταχυδρομικά επί αποδείξει στην ταχυδρομική Διεύθυνση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή

Ενότητα  Ευρυτανίας)  Διεύθυνση  Διοικητικού-  Οικονομικού,  Τμήμα  Προμηθειών,  Γ.  Καραϊσκάκη  1,

Καρπενήσι Τ.Κ. 36100.

γ)  αυτοπροσώπως  με  κατάθεση  κλειστού  φακέλου  στην  Γραμματεία  της  Περιφερειακής  Ενότητας

Ευρυτανίας (Γ. Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100.

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Έννομη (Δικαστική) προστασία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Λοιποί όροι

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν.

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Εμανθούλα Σανούλη, τηλ.: 2237350726

και Διεύθ. Ηλεκτρ. Ταχ.: e.sanouli@pste.gov.gr.

Εσωτ. διανομή: Ο Περιφερειάρχης

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Προμήθειες/Αναθέσεις

Φάνης Σπανός 

mailto:o.giannioti@pste.gov.gr
http://www.pste.gov.gr/




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της

Σύμβασης

Α) Περιγραφή δαπάνης

Α/Α Είδος Αιτιολογία Τεμάχια Ποσό με ΦΠΑ

1 Φορητή συσκευή ανίχνευσης
επικοινωνίας

Φορητή συσκευή με
την οποία

ανιχνεύεται
οποιαδήποτε μορφή

ασύρματης
επικοινωνίας, η

οποία
χρησιμοποιείται

από τους
επιτηρητές κατά την

είσοδο των
υποψηφίων στην

αίθουσα των
εξετάσεων, καθώς

και κατά τη διάρκεια
της εξέτασης

1 12.400,00 €

2 Φορητή κάμερα λήψης
φωτογραφιών με τρίποδο και

θήκη

Φορητή κάμερα με
αποσπώμενη κάρτα

μνήμης, με την
οποία

πραγματοποιείται
στιγμιαία λήψη

φωτογραφίας κάθε
υποψηφίου κατά
την είσοδό του σε
εξεταστικό κέντρο

1 2.480,00 €

3 Προσαρμογέας ανάγνωσης
καρτών μνήμης SD 

Προσαρμογέας
ανάγνωσης καρτών

μνήμης SD 

1 32,24 €

Β) Τεχνικές Προδιαγραφές





























ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Δικαιολογητικά:  Εάν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο:

1) Οικονομική Προσφορά: η οποία θα πρέπει να φέρει: α) σφραγίδα του οικονομικού φορέα και β) -

ως ημερομηνία- την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (βλ. υπόδειγμα 1)

2) Υπεύθυνη  δήλωση  ΠΕΡΙ  ΜΗ  ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ:  η  οποία  θα  πρέπει  να  φέρει  α)  σφραγίδα  του

οικονομικού  φορέα  και  β)  -ως  ημερομηνία-  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς  (βλ.

υπόδειγμα 2) ή εναλλακτικά απόσπασμα ποινικού μητρώου: θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις

(3) μήνες πριν από την υποβολή του.

3) Φορολογική Ενημερότητα:  η οποία θα πρέπει α) να φέρει ως αιτιολογία χορήγησης «για κάθε

νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)» και β) να είναι εν ισχύ

κατά το χρόνο υποβολής της.

4) Υπεύθυνη  δήλωση που  θα δηλώνετε  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης,  κύριας  και

επικουρικής, στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές: Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να

φέρει α) σφραγίδα του οικονομικού φορέα και β) -ως ημερομηνία- την ημερομηνία υποβολής της

προσφοράς.

5) Ασφαλιστική Ενημερότητα (από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται ο

οικονομικός φορέας βάσει της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης: Η Ασφαλιστική Ενημερότητα θα

πρέπει α) εάν έχει εκδοθεί από τον e-ΕΦΚΑ να φέρει ως αιτιολογία χορήγησης «για συμμετοχή σε

διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ» και β) β)

να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.

6) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής μη επιβολής κυρώσεων και αποδοχής όρων κλπ η οποία θα πρέπει

να φέρει: α) σφραγίδα του οικονομικού φορέα και β) -ως ημερομηνία- την ημερομηνία υποβολής

της προσφοράς (βλ. υπόδειγμα 3).

7) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο: η οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες

ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Δικαιολογητικά:  Εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο π.χ. ΕΠΕ,

ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, Συνεταιρισμός, λοιπά Νομικά Πρόσωπα κ.λπ.:

1) Οικονομική Προσφορά: η οποία θα πρέπει να φέρει: α) υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, β)

σφραγίδα  του  οικονομικού  φορέα  και  γ)  -ως  ημερομηνία-  την  ημερομηνία  υποβολής  της

προσφοράς (βλ. υπόδειγμα 1)

2) Υπεύθυνη δήλωση ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ: Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει α) υπογραφή

του  νόμιμου  εκπροσώπου,  β)  σφραγίδα  του  οικονομικού  φορέα  και  γ)  -ως  ημερομηνία-  την

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (βλ. υπόδειγμα 2)  ή εναλλακτικά απόσπασμα ποινικού

μητρώου: θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η παρούσα υποχρέωση αφορά α) τους διαχειριστές για  Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,  Ο.Ε. και Ε.Ε. β)

τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα

στα  οποία  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχει  ανατεθεί  το  σύνολο  της

διαχείρισης  και  εκπροσώπησης  της  εταιρείας  για  Α.Ε.,  γ)  τα  μέλη  του  Διοικητικού

Συμβουλίου για συνεταιρισμούς και δ) τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο για τις

υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων.

3) Φορολογική  Ενημερότητα του  νομικού  προσώπου:  η  οποία  θα  πρέπει  α)  να  φέρει  ως

αιτιολογία χορήγησης «για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης

ακινήτων)» και β) να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής.

4) Υπεύθυνη  δήλωση που  θα δηλώνετε  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης,  κύριας  και

επικουρικής, στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές:  θα πρέπει να φέρει α) υπογραφή

του  νόμιμου  εκπροσώπου,  β)  σφραγίδα  του  οικονομικού  φορέα  και  γ)  -ως  ημερομηνία-  την

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

5) Ασφαλιστική Ενημερότητα του νομικού προσώπου (από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα στον

οποίο τυχόν υπάγεται ο οικονομικός φορέας βάσει της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης: θα πρέπει

α)  εάν  έχει  εκδοθεί  από τον  e-ΕΦΚΑ να  φέρει  ως  αιτιολογία  χορήγησης  «για  συμμετοχή  σε

διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ» και β) να

είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.

6) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής μη επιβολής κυρώσεων και αποδοχής όρων κλπ η οποία θα πρέπει

να φέρει: α) σφραγίδα του οικονομικού φορέα και β) -ως ημερομηνία- την ημερομηνία υποβολής

της προσφοράς (βλ. υπόδειγμα 3).

7) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο: η οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες

ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

8) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ εφόσον υποχρεούται κατά την κείμενη

νομοθεσία,  να  δηλώνει  την  εκπροσώπηση και  τις  μεταβολές  στο ΓΕΜΗ: το  πιστοποιητικό  θα

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.





9) Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ εφόσον υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία,

να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές στο ΓΕΜΗ: το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την

εκπροσώπηση και  τις  μεταβολές του στο ΓΕΜΗ προσκομίζει  α)  τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά

έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,

αντίστοιχα  ΦΕΚ,  αποφάσεις  συγκρότησης  οργάνων  διοίκησης  σε  σώμα,  απόφαση-  πρακτικό  του

αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν τυχόν

εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα κ.λπ., ανάλογα με τη

νομική  μορφή  του  οικονομικού  φορέα)  και  β)  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  τα  προσκομιζόμενα  έγγραφα

εξακολουθούν  να  ισχύουν  κατά  την  υποβολή  τους: η  οποία  θα  πρέπει  να  φέρει  α)  υπογραφή του

νόμιμου  εκπροσώπου,  β)  σφραγίδα  του οικονομικού  φορέα και  γ)  -ως ημερομηνία-  την  ημερομηνία

υποβολής της προσφοράς.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν

τρίτοι,  στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.





ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς:  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  (Περιφερειακή  Ενότητα  Ευρυτανίας),  Διεύθυνση  Διοικητικού-

Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ...............................................................................

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ...............................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ...............................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : ..............................................................................

Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ. : ...............................................................................

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΟΛΗ, Τ.Κ. : ...............................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ ΦΑΞ/ Ε-MAIL : ...............................................................................

Σας υποβάλλω την προσφορά μου, κατόπιν της αριθμ………….. πρόσκλησης υποβολής προσφοράς

με  θέμα:  «…………………………………………………………………………………»  και  αφού  έλαβα

γνώση της  σχετικής  πρόσκλησης,  των  λοιπών στοιχείων  της,  καθώς και  των  συνθηκών εκτέλεσης,

υποβάλλω την παρούσα προσφορά μου ως ακολούθως: 

*Η προσφορά ισχύει  για  τρείς  (3)  μήνες από την επόμενη της καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής
προσφορών..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……-……-

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου
(Σφραγίδα/ Υπόγραφή οικονομικού φορέα) 

Α/Α Είδος 

Προσφερόμενη Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ Τιμή

  με στρογγυλοποίηση στα 2 ψηφία

Συνολική Προσφε-
ρόμενη Τιμή τεμαχί-

ων
χωρίς ΦΠΑ

1.

2.

5.

6.

7. 

8.

Συνολική Προσφερόμενη χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Συνολική Προσφερόμενη Ομάδας με ΦΠΑ





 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ: 36100 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
έως και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 

εγκλήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (147 Α΄). Λόγοι που σχετίζονται με 

ποινικές καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα 

Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

 
               Ημερομηνία:    

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

Download from  





 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ: 36100 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
α) την μη έκδοση δικαστικής ή διοικητικής απόφασης σε βάρος του οικονομικού φορέα ,που εκπροσωπώ νομίμως, με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών όσο αφορά στη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

β) την μη επιβολή σε βάρος του οικονομικού φορέα ,που εκπροσωπώ νομίμως, της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 

σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του 

Ν.4782/2021) 

γ) τα ιδιωτικά έγγραφα σας έχουν κατατεθεί είναι ακριβή εκ των πρωτοτύπων. 

δ) συναινώ και επιτρέπω στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) α) στην αναζήτηση και 

επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρούσας σύμβασης και β) στην αναγκαία 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γ) στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

 
               Ημερομηνία:    

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό

πρόσωπο  που  υπογράφει  την  προσφορά  ως  Προσφέρων  ή  ως  Νόμιμος  Εκπρόσωπος

Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται

τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα

Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο

Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ.  Σκοπός της  επεξεργασίας  είναι  η  αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς,  η  ανάθεση της

Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του

νόμου υποχρεώσεων της  Αναθέτουσας Αρχής και  η  εν γένει  ασφάλεια  και  προστασία  των

συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την

Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των

προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών

για  λογαριασμό  της,  δηλαδή  οι  Σύμβουλοι,  τα  υπηρεσιακά  στελέχη,  μέλη  Επιτροπών

Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της,

υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β)  Το  Δημόσιο,  άλλοι  δημόσιοι  φορείς  ή  δικαστικές  αρχές  ή  άλλες  αρχές  ή  δικαιοδοτικά

όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ)  Έτεροι  συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό,  στο  πλαίσιο  της  αρχής  της  διαφάνειας  και  του

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό,

σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της

εκτέλεσης  της  σύμβασης,  και  μετά  τη  λήξη  αυτής  για  χρονικό  διάστημα  πέντε  ετών,  για

μελλοντικούς  φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή  ελέγχους  χρηματοδοτών  ή  άλλους

προβλεπόμενους  ελέγχους  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  εκτός  εάν  η  νομοθεσία  προβλέπει

διαφορετική  περίοδο  διατήρησης.  Σε  περίπτωση  εκκρεμοδικίας  αναφορικά  με  δημόσια

σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V.  Το  φυσικό  πρόσωπο  που  είναι  είτε  Προσφέρων  είτε  Νόμιμος  Εκπρόσωπος  του

Προσφέροντος,  μπορεί  να  ασκεί  κάθε  νόμιμο  δικαίωμά  του  σχετικά  με  τα  δεδομένα

προσωπικού  χαρακτήρα  που  το  αφορούν,  απευθυνόμενο  στον  υπεύθυνο  προστασίας

προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
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VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από

τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση

από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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