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ΘΕΜΑ : Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια : 
“ΤΡΙΩΝ (3)  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΤΥΠΟΥ  BROADCAST ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΤΡΙΩΝ (3) ΟΘΟΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΞΗ (6) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΔΥΟ (2) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ”

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :

1. Τον  Ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Τον  Ν.  4314/2014  (Α’  265),  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και  
άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

3. Τον  Ν.  4270/2014  (Α’  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Τον  Ν.  4250/2014  (Α΄  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

5. Την  παρ.  Ζ  του  Ν.  4152/2013  (Α’  107)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
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εμπορικές συναλλαγές».
6. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. To άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
9. Τον  Ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση 

νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

10. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
11. Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
12. To π.δ  28/2015  (Α&#39;  34)  “Κωδικοποίηση διατάξεων για  την  πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,
13. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
14. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

15. Την  με  αριθμ.  158/2016  Απόφαση της  Αρχής  με  θέμα  «Έγκριση  του  “Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),  
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).

16. Την υπ΄αριθμ.16092/1988 (ΦΕΚ Β’ 167/24.03.1988) υπουργική απόφαση σύστασης και την 
υπ΄αριθμ.63617/1990  (ΦΕΚ  Β’  646/11.10.1990)  υπουργική  απόφαση  τροποποίησης 
σύστασης της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) 
του Δήμου Θεσσαλονίκης.

17. Τις  υπ’  αριθ.  8400/14.03.1998  (ΦΕΚ  Β’  322/03.04.1998)  και  3546/25.02.2008  (ΦΕΚ  Β’ 
444/14.03.2008) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
τις οποίες παρατάθηκε η διάρκεια λειτουργίας της ως άνω εταιρίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) μέχρι 24-
3-2028.

18. Την παρ.4 του άρθρου 252 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006) Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων.

19. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθ.107 
παρ.1 εδάφιο γ.

20. Την  υπ’  αριθ.  275/17-12-2019  θ.1  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΔΕΠΘΕ 
σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού 2020 (ΑΔΑ: ΨΦΩ6ΟΡΣΔ-ΝΤ3), όπως εγκρίθηκε με 
την  απόφαση  υπ’  αριθ.  866/18-12-2019  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου 
Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ:935ΡΩ5-Ζ0Ν).

21. Το υπ. Αριθμ.1510/3-7-2020 εγκεκριμένο αίτημα της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΘΕ για 
την προμήθεια “Τριών  (3)  τηλεοπτικών  καμερών τύπου broadcast  για  το  στούντιο  της 
Δημοτικής  Τηλεόρασης  (CVP32240000-7),τριών  έγχρωμων  οθονών  παρακολούθησης 
(viewfinders)  (CVP  32323100-4),  εξοπλισμού  τηλεόρασης  (zoom/oocss  controls) 
(CVP32324300-3),  μετατροπέων  σήματος  (CVP  32351000-8)  και  δύο  (2)  τηλεοπτικών 
καμερών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων εξωτερικού ρεπορτάζ (CVP32240000-
7)”
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22. Την υπ. Αριθμ. 1528/7-7-2020 (ΑΔΑ: 6Ψ6ΗΟΡΣΔ-ΧΛ2) θέμα 5 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ 
με την με την οποία εγκρίθηκαν :

α)οι όροι και οι διαδικασίες δημοσίευσης της παρούσας με αντικείμενο την προμήθεια 
Τριών  (3)  τηλεοπτικών  καμερών  τύπου  broadcast  για  το  στούντιο  της  Δημοτικής 
Τηλεόρασης  (CVP32240000-7),τριών  (3)  έγχρωμων  οθονών  παρακολούθησης 
(viewfinders)  (CVP  32323100-4),τριών  (3)  σετ  εξοπλισμού  τηλεόρασης  (zoom/oocss 
controls) (CVP32324300-3), έξη (6) μετατροπέων σήματος (CVP 32351000-8) και δύο 
(2)  τηλεοπτικών  καμερών  για  την  κάλυψη  αναγκών  των  συνεργείων  εξωτερικού 
ρεπορτάζ  (CVP32240000-7)”  με  καταληκτική  προθεσμία  υποβολής  προσφορών, 
αμέσως μετά τη λήξη της οποίας θα διενεργηθεί η αξιολόγηση των προσφορών, την 
21η Ιουλίου 2020 και ώρα 10 π.μ.

β)Η  δαπάνη  και  δέσμευση  πίστωσης  ΑΑΥ:160  με  αρ.  Πρωτ.  1537/8-7-2020  (ΑΔΑ:  
ΩΧΒΘΟΡΣΔ-5ΚΟ))  στο  ποσό  των  51.497,20  σε  βάρος  του  ΚΑΕ  7125  Προμήθεια 
Κινηματογραφικών  μηχανών  και  εξαρτημάτων  τους.του  προϋπολογισμού  του 
οικονομικού έτους 2020 για την ανάγκη και την προμήθεια “Τριών (3) τηλεοπτικών 
καμερών τύπου broadcast για το στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης (CVP32240000-
7),τριών  έγχρωμων  οθονών  παρακολούθησης  (viewfinders)  (CVP  32323100-4), 
εξοπλισμού  τηλεόρασης  (zoom/oocss  controls)  (CVP32324300-3),  μετατροπέων 
σήματος (CVP 32351000-8) και δύο (2) τηλεοπτικών καμερών για την κάλυψη αναγκών 
των συνεργείων εξωτερικού ρεπορτάζ (CVP32240000-7)”

23. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΠΘΕ όπως εγκρίθηκε με την 
υπ’  αριθ.712/15-4-2013  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Θεσσαλονίκης  (ΑΔΑ: 
ΒΙΗΤΩΡ5-Ν41)  και  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  241/18-02-2019  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΨΓΟΘΩΡ5-5Ο1) 

24. Την υπ. Αριθμ 92/ 16-1-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ θ.5 (ΑΔΑ:Ω5ΦΤΟΡΣΔ-9ΜΗ) περί 
συγκρότησης των Επιτροπών :

α)Διενέργειας, αξιολόγησης προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΔΑΠΥ)
β)Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΠαΠαΠΥ)
γ)Αξιολόγησης Ενστάσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια “Τριών (3) τηλεοπτικών καμερών τύπου broadcast για 
το  στούντιο  της  Δημοτικής  Τηλεόρασης  (CVP32240000-7),  τριών  έγχρωμων  οθονών  παρακολούθησης 
(viewfinders)  (CVP  32323100-4),  εξοπλισμού  τηλεόρασης  (zoom/oocss  controls)  (CVP32324300-3), 
μετατροπέων σήματος  (CVP 32351000-8) και δύο (2) τηλεοπτικών καμερών για την κάλυψη αναγκών των 
συνεργείων εξωτερικού ρεπορτάζ (CVP32240000-7)” για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων εξωτερικού 
ρεπορτάζ”   για  το  έτος  2020  που  χρειάζεται  η  Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και 
Επικοινωνίας  (ΔΕΠΘΕ)  για  την  ομαλή  και  εύρρυθμη  λειτουργία  της  σύμφωνα  με  τους  όρους  της 
πρόσκλησης,  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  στα  παρακάτω  παραρτήματα,  τα  οποία  αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 41.530,00€, πλέον των νομίμων κρατήσεων και 
του αναλογούντος ΦΠΑ 24% - 8.296,20€, με συνολική δαπάνη 51.497,20€). 

2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και μέχρι 
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ώρα  10:00  στην  έδρα  της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΘΕΑΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης, Νικολάου Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη

3. Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  τον  φάκελο  προσφοράς  τους,  καταθέτοντας  τον 
αυτοπροσώπως  ή  με  ειδικά  προς  τούτο  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπό  τους,  στην  έδρα  της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
Νικολάου Γερμανού 1,  546 21,  Θεσσαλονίκη ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 
αποστολής  η ΔΕΠΘΕ ουδεμία ευθύνη φέρει  για  το χρόνο παράδοσης και  το περιεχόμενο των 
φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

4. Ειδικά  για  τις  προσφορές  που  υποβάλλονται  την  τελευταία  ημέρα  της  προθεσμίας,  κατά  την 
παραλαβή εκτός από την ημερομηνία θα σημειώνεται και η ώρα παραλαβής τους από τον αρμόδιο 
υπάλληλο  του  πρωτοκόλλου  της  ΔΕΠΘΕ.  Παρακαλούνται  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  που  θα 
υποβάλουν προσφορά την τελευταία ημέρα να ζητούν την αναγραφή της ώρας στο αποδεικτικό 
υποβολής προσφοράς.

5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται.

6. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών δεν γίνεται δεκτή.
7. Η  υποβολή  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  από  οποιονδήποτε  υποψήφιο  συνεπάγεται  την 

ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή όλων των όρων της παρούσας και των παραρτημάτων της 
και ισοδυναμεί με παραίτησή του από οποιοδήποτε δικαίωμά του μεταγενέστερης ανάκλησης της 
αποδοχής ή αμφισβήτησης των όρων. Οι όροι αυτοί αποτελούν αυτοδικαίως συμπληρωματικούς 
όρους  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί  με  τον  ανάδοχο.  Τυχόν  υποβολή  αιτήματος  για 
παρέκκλιση από τους όρους της παρούσας μετά από την κατακύρωση ισοδυναμεί με οικειοθελή 
αποχώρηση του αναδόχου από το διαγωνισμό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα καλείται προς 
υπογραφή σύμβασης ο αμέσως επόμενος υποψήφιος, κατά τη σειρά κατάταξης, αν υπάρχει.

8. Την παρούσα με όλα τα παραρτήματά της μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν και από την 
ιστοσελίδα  της  ΔΕΠΘΕ,  www.om100.gr ακολουθώντας  τη  διαδρομή: 
htps  ://  www  .  om  100.  gr  /  news  /  list  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε :ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ :ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για τη Δ.Ε.Π.Θ.Ε.
Μηνάς Σαμαντζίδης

Πρόεδρος Δ.Σ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια τηλεοπτικών καμερών για την κάλυψη αναγκών της 
Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης της ΔΕΠΘΕ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση 
τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία : 21/7/2020
Ημέρα : Τρίτη
Ώρα 10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία : 21/7/2020
Ημέρα : Τρίτη
Ώρα: 11:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας
Νικολάου Γερμανού 1, 546 21, Θεσσαλονίκη

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (CVP 32240000-7)
(CVP 32323100-4)
(CVP 32324300-3)
(CVP 32351000-8)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό της ΔΕΠΘΕ

ΚΑΕ 7125

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 41.530,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
51.497,20 €  με ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εξήντα (600 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΔΡΑ ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη, (
6ος όροφος)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
Η  διαδικασία  του  διαγωνισμού  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους  που  περιέχονται  στην 
παρούσα  πρόσκληση  και  σύμφωνα  με  την  αναλυτική  τεχνική  περιγραφή  του  έργου  και  τα 
παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Παράρτημα Α Γενικά στοιχεία Διαγωνισμού Σελ. 5

2 Πίνακας περιεχομένων Σελ.6

Παράρτημα Β ΑΡΘΡΟ 1 -Στοιχεία αναθέτουσας αρχής Σελ. 7

ΑΡΘΡΟ 2 – Ειδικοί όροι διαγωνισμού Σελ. 7

2. Δικαίωμα συμμετοχής Σελ.8

2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Σελ.8

2.6. Όροι συμμετοχής και αποκλεισμού Σελ. 8 - 12

7. Προυπολογσθείσα δαπάνη και κρατήσεις Σελ. 12

8. Χρόνος υλοποίησης Σελ.12

ΑΡΘΡΟ 3 – Θεσμικό πλαίσιο Σελ.13

ΑΡΘΡΟ 4 – Οριζόντια ρήτρα Σελ.13

ΑΡΘΡΟ 5 - Εγγυήσεις Σελ.13

5.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Σελ.14-15

3 Παράρτημα Γ Κατάρτηση, υποβολή και αποσφράγιση προσφοράς Σελ.16

Περιέχομενα Φακέλου προσφοράς 17 - 18

Μέρος Α. Κατάρτηση και υποβολή προσφοράς Σελ.16-18

Μέρος Β. 1.Αποσφράγιση προσφορών Σελ.18-19

2.Παρουσία υποψηφίων Σελ. 19

3.Ενστάσεις Σελ.19-21

4.Αξιολόγηση προσφορών Σελ.21

5.Επιλογή αναδόχου - κατάρτιση σύμβασης Σελ.21

4 Παράρτημα Δ Δικαιολογητικά Τυπικής Πληρότητας Σελ.22

5 Παράρτημα Ε ΤΕΥΔ Σελ.23-37

6 Παράρτημα ΣΤ Τεχνικές προδιαγραφές Σελ.38-47

7 Παράρτημα Ζ Τρόπος αξιολόγησης προσφοράς Σελ.48-50

8 Παράρτημα Η Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Σελ.52

1. Πληρωμή αναδόχου Σελ. 51

2. Ματαίωση διαδικασίας Σελ. 53

3. Χρόνος Παράδοσης Υλικών Σελ. 53-54

4. Τρόπος υλοποίησης/παράδοσης Σελ. 54

5.Παρατάσεις Σελ. 54

6.Εγγυημένη λειτουργία Προμήθειας Σελ. 54

7.Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση Σελ. 55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ Καταγγελία της Σύμβασιης Σελ. 55

Κυρώσεις – Διοικητικές προσφυγές Σελ. 56-57

Δικαστική επίλυση διαφορών Σελ. 57

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία Σελ. 57
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Άρθρο 1. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1.1 Γενικά στοιχεία

Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΕΠΘΕ)

Ταχυδρομική διεύθυνση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1
Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 546 35
Τηλέφωνο 2310261100
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο edapy.depthe@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες Ζ. ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.om100.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(ΔΕΠΘΕ)  του  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  είναι  ΝΠΙΔ,  Δημοτική  Επιχείρηση  Ειδικού  Σκοπού 
Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης , Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής
Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είναι  η  λειτουργία  Ραδιοφωνικών  και 
Τηλεοπτικού σταθμού

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.om100.gr
β)Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  εγγράφως  στην  διεύθυνση  : ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΘΕΑΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  (ΔΕΠΘΕ),  Νικολάου  Γερμανού  1,  546  35, 
Θεσσαλονίκη
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες :
στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 2310261100 
με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση edapy.depthe@gmail.com 

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η διενέργεια της διαδικασίας του διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, έχει σκοπό την προμήθεια: “Τριών (3) τηλεοπτικών καμερών τύπου broadcast για το 
στούντιο  της  Δημοτικής  Τηλεόρασης  (CVP32240000-7), τριών  έγχρωμων  οθονών 
παρακολούθησης  (viewfinders)  (CVP  32323100-4),  εξοπλισμού τηλεόρασης (zoom/oocss 
controls)  (CVP32324300-3), μετατροπέων  σήματος  (CVP 32351000-8)  και  δύο  (2) 
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τηλεοπτικών  καμερών  για  την  κάλυψη αναγκών των  συνεργείων  εξωτερικού  ρεπορτάζ 
(CVP32240000-7)”

2. Οι τεχνικές  προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
A) Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων καθώς 
και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
(ατομικές  επιχειρήσεις,  ομόρρυθμες  εταιρείες,  ετερόρρυθμες  εταιρείες,  εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης – Ε.Π.Ε., ανώνυμες εταιρείες – Α.Ε.) εφόσον ασκούν εμπορική 
ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
και είναι εγκατεστημένα στα  :

1. κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
2. στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
3. Είναι  εγκατεστημένα  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ 

σύμφωνα με  τα  αναφερόμενα στην παρ.1.γ.  του Άρθρου 25 του Ν.4412/8-8-16 
(ΦΕΚ Α’ 147) καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα. 

Β)  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών 
συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την 
υποβολή προσφοράς

4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

5. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση 
προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου, ύψους αντίστοιχου ή ίσου με τον προϋπολογισμό 
της ανωτέρω προμήθειας με Τηλεοπτικό σταθμό ή εταιρεία παραγωγής ή άλλο φορέα με 
αντικείμενο την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού (κάμερες, συστήματα τηλεχειρισμού 
καμερών, τριπόδια, κλπ) 
β) να διαθέτουν αυτόνομο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με λειτουργία και υποστήριξη με 
αποστολή  τεχνικού  ή  ανταλλακτικών  για  την  αντιμετώπιση  και  επίλυση  τυχόν 
προβλημάτων κατά το στάδιο της εγκατάστασης και δοκιμαστικής λειτουργίας.

6. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στον  παρόντα  συνοπτικό  διαγωνισμό  οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό  πρόσωπο)  ή  σε  ένα  από  τα  μέλη  του  (εάν  πρόκειται  για  ένωση  οικονομικών 
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου 
2003,  για  την  καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της 
31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές 
δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002,  σ.  3)  ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού, 
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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7. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 
με αμετάκλητη απόφαση. 

2. Αποκλεισμός από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία υφίσταται και στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  
β)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο 
οικονομικός φορέας έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

3. Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων,  κατά περίπτωση,  των δεδουλευμένων τόκων ή  των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους
ή/και η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει,  ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,  οι  οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, 

ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διε-
νεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τε-
λεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν 

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημε-
ρώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
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εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

4.Αποκλείεται  από τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016, 
(β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής 
εκκαθάρισης ή  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη 
κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές 
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα 
ο οποίος βρίσκεται  σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
(γ)  υπάρχουν  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν.  4412/2016  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
(ε)  εάν έχει  επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 
ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(στ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των 
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να 
παράσχει  εξ  αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες  που ενδέχεται  να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(η)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει 
διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την 
ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί  
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχε-
τικού γεγονότος
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρί-
σκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας 
παραγράφου,  υπό την προϋπόθεση ότι  αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι  σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 
ως άνω περιπτώσεις 

Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετι-
κός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οι-
κονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παρα-
πτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετο-
χή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση.

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

8. Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη  θα  ανέλθει στο  ποσό  των  41.530,00€  πλέον  ΦΠΑ 24% 
(8.296,20€)  συμπεριλαμβανομένων  των  νομίμων  κρατήσεων  (σημείωση:  οι  νόμιμες 
κρατήσεις παρουσιάζονται  στο πίνακα που ακολουθεί)  και  η πληρωμή θα γίνει  με την 
έκδοση τιμολογίου από τον ανάδοχο, σύμφωνα με το Παράρτημα Η. 

9. Στην  τελική  αξία  της  προσφοράς  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  όλες  οι  απαραίτητες 
κρατήσεις και τέλη που τυχόν αναλογούν (λ.χ. τέλος ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών).

10. Χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται το διάστημα από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι και 
30 Σεπτεμβρίου 2020

11. Διευκρινίζεται, ότι η σύμβαση θα πρέπει να υπογραφεί από τον ανάδοχο μέσα στη νόμιμη 
κατ’ άρθρο προθεσμία 
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ΑΡΘΡΟ 3.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄  
εξουσιοδότηση  αυτής  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  όπως  ισχύουν  και  ιδίως  από  τις 
αναφερόμενες στο αρχικό κείμενο (“έχοντας υπόψη”) της απόφασης 

ΑΡΘΡΟ 4.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρο 18 παρ 2 και 4 και άρθρο 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν  από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής 
νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα  X του Προσαρτήματος Α΄  του Ν.4412/2016.  Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις  αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης  και  της  αρμοδιότητάς  τους.  Η  αθέτηση της  υποχρέωσης  της  ανωτέρω παραγράφου 
συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, 
εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 5.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Δεν  απαιτείται  εγγύηση  συμμετοχής.  (Πρβλ  έκτο  εδάφ.  της  παρ.  1α)  του  άρθρου  72  του  Ν. 
4412/2016) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  ,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής .  Σε περίπτωση τροποποίησης 
της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με 
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το  άρθρο 72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή 
και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 
5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  επιστρέφονται  στο  σύνολό  τους 
αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος 
των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της  Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση 
οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: 

αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται 
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και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών 
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 

15





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά πρέπει: 
a) Να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, 
b) Ο  φάκελος  της  προσφοράς  πρέπει  απαραίτητα  να  φέρει  την  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  και  τη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

Προς την ΔΕΠΘΕ
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του ……… 

για  την  Προμήθεια:  «ΤΡΙΩΝ  (3)  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ  ΚΑΜΕΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΤΟΥΝΤΙΟ  ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ,  ΤΡΙΩΝ  (3)  ΟΘΟΝΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ,  ΕΞΗ  (6) 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ    ΔΥΟ (2)  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ» 

Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η Επιτροπή  Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την 
αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις 
απορρίπτει ως μη κανονικές.

Οι  προσφορές  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο  για  λογαριασμό  του 
οικονομικού φορέα :

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),  
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) 
και 
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και 
ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Από  τον  προσφέροντα  σημαίνονται  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας 
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οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία,  
εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η 
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο  φάκελος  της  προσφοράς  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τους  παρακάτω  ανεξάρτητους  και 
σφραγισμένους φακέλους.

Α. Ένα φάκελο με την ένδειξη <<Δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας>> για Φυσικά ή/και Νομικά 
πρόσωπα  που  ασκούν  επιχειρηματική  δραστηριότητα  (ατομικές  επιχειρήσεις,  ομόρρυθμες 
εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης – Ε.Π.Ε., ανώνυμες εταιρείες 
–  Α.Ε.)  που  είναι  τα  παρακάτω:  Απαιτούμενα  δικαιολογητικά  Τυπικής  πληρότητας  επί  ποινή 
αποκλεισμού εις διπλούν: 

Α. Πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά 
Β.  Επιστολή  υποβολής  προσφοράς,  την  οποία  υπογράφει  και  σφραγίζει  ο/η  υποψήφιος/α 
Ανάδοχος. (βλ. υπόδειγμα στο Παράρτημα Α). 
Γ. Περιγραφή του υποψήφιου αναδόχου: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, νομική 
μορφή, όνομα του νομίμου εκπροσώπου για την προσφορά και αποδεικτικό της εκπροσώπησης, 
ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου, έτος ίδρυσης, οργάνωση, δραστηριότητες, κατάλογο 
και  συνοπτική  περιγραφή  των  κυριότερων  έργων  που  υλοποίησε  μέχρι  και  την  καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  με  ένδειξη  της  οικονομικής  τους  αξίας,  του  χρόνου 
υλοποίησης  και  του  παραλήπτη.  Εφόσον  αναφέρεται  το  ονοματεπώνυμο  και  η  ιδιότητα  του 
νόμιμου  εκπροσώπου,  τα  αποδεικτικά  της  εκπροσώπησης  θα  πρέπει  να  προσκομιστούν  το 
αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού του Αναδόχου. 
Δ.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  επιμελητηρίου, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  η  εγγραφή  της 
επιχείρησης σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά της, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν  
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ε.  Ακριβές  αντίγραφο  καταστατικού ή  φωτοτυπία  ακριβούς  αντιγράφου  καταστατικού  ή 
εκτύπωση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα καταχώρησης του καταστατικού. Όπου δεν απαιτείται 
από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  καταστατικό  για  την  ίδρυση  του  νομικού  προσώπου,  αυτό 
αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την εταιρική μορφή του νομικού προσώπου / 
της επιχείρησης και την έλλειψη υποχρέωσης υποβολής συστατικής πράξης κατά την ίδρυση του /
της. 
ΣΤ. Πιστοποιητικό καταστατικών μεταβολών ή φωτοτυπία αυτού 
Ζ. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986,  υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο/α Ανάδοχο, στην 
οποία να δηλώνεται ότι: 

α) έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

β) δεν επιβαρύνονται από κανένα κώλυμα συμμετοχής τους σε δημόσιους διαγωνισμούς,  
ήτοι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. 

γ) η προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας και πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής, 
όπως καθορίζονται με την (παρούσα) Προκήρυξη, 

δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά είναι ακριβή και αληθή, 
ε) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, 
στ) διαθέτουν σε ισχύ σχετικούς με το αντικείμενο του έργου ΚΑΔ. 
ζ)  οι  ίδιοι  /  τα  νομικά  πρόσωπα  που  εκπροσωπούν  (κατά  περίπτωση)  τηρούν  τις  

υποχρεώσεις  που  αναφέρονται  στο  προτελευταίο  εδάφιο  του  όρου  5  του  Μέρους  Β΄  της 
(παρούσας) Προκήρυξης. Σε περίπτωση νομικών προσώπων η ανωτέρω Υ.Δ. υπογράφεται από το 
Νόμιμο Εκπρόσωπο και αφορά το νομικό πρόσωπο. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προλάβει να συγκεντρώσει κάποιο από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά  τυπικής  πληρότητας,  οφείλει  να  προσκομίσει  αποδεικτικό,  ότι  έχει  υποβάλει 
αίτηση για τη χορήγηση του δικαιολογητικού που ελλείπει, μαζί με υπεύθυνη δήλωση, ότι θα 
προσκομίσει το δικαιολογητικό το αργότερο πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί ως τελευταίο εδάφιο της παραπάνω 
αναφερόμενης, γενικής υπεύθυνης δήλωσης. Αν τελικά δεν προσκομίσει το δικαιολογητικό εντός 
της νόμιμης προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης, ο υποψήφιος θα κηρύσσεται έκπτωτος 
και θα καλείται για υπογραφή σύμβασης ο πρώτος επιλαχών. 

Β. Ένα φάκελο με την ένδειξη  <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> ο οποίος θα περιλαμβάνει σε ένα (1) 
πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του 
ανωτέρω έργου, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσης. 

Η τεχνική προσφορά υποχρεωτικά περιλαμβάνει,  αλλιώς κρίνεται απορριπτέα, συμπληρωμένο 
τον πίνακα συμμόρφωσης του δευτέρου βήματος Β) Αξιολόγηση (βαθμολόγηση) της «τεχνικής 
προσφοράς» της διαδικασίας αξιολόγησης του Παραρτήματος Ζ

Γ. Ένα φάκελο με την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως φάκελο που θα 
περιέχει σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο την προσφερόμενη τιμή του αναδόχου για 
το σύνολο ή μέρη της προσφοράς.

ΜΕΡΟΣ Β. 

1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

α)  Αποσφραγίζεται  ο  φάκελος  με  τα  δικαιολογητικά  τυπικής  πληρότητας  και  
μονογράφονται κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών. 
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β)  Ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  αποσφραγισθεί  μετά  την  αποδοχή  των  
δικαιολογητικών  τυπικής  πληρότητας.  Αποσφραγίζεται  η  Τεχνική  Προσφορά  και  
μονογράφεται κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών. 
γ)  Ο φάκελος  της  οικονομικής  προσφοράς  θα αποσφραγισθεί  μετά την  αποδοχή  της  
τεχνικής προσφοράς.  Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της ΕΔΑΠΥ κατά  
φύλλο. 

1.2 Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

2.1  Κατά  τη  διαδικασία  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης,  κάθε  ανάδοχος  δικαιούται  να 
παρευρίσκεται με έναν εκπρόσωπο (νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος πληρεξούσιος δια 
απλής  επιστολής).  Τα  διαπιστευτήρια  παραδίδονται  στον  πρόεδρο  της  Μόνιμης  Επιτροπής 
Προμηθειών με την έναρξη της διαδικασίας.

2.2 Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία θα πρέπει να εισέλθουν στο 
χώρο που συνεδριάζει η ΕΔΑΠΥ το αργότερο μέχρι την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με την  
παρούσα Προκήρυξη. Μετά την έναρξη της διαδικασίας η πόρτα θα κλείνει και καμία προσέλευση 
δεν θα γίνεται δεκτή.

2.3 Κατά τη διάρκεια της παρουσίας των υποψηφίων στο χώρο της διαδικασίας, απαγορεύεται να 
εξέρχονται  και  να εισέρχονται  περισσότερες από μία φορές στην αίθουσα και  να μιλούν στα 
κινητά τους τηλέφωνα. Υποψήφιος που θορυβεί ή με άλλον τρόπο παρακωλύει ή παρελκύει τη 
διαδικασία θα απομακρύνεται με υπόδειξη της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών.

3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

3.1 Ενστάσεις γίνονται δεκτές μόνο :
α) κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, 
β)  κατά  της  νομιμότητας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  συμπεριλαμβανομένης  της  
νομιμότητας παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
και γ) κατά της συμμετοχής συγκεκριμένου υποψήφιου προμηθευτή. 

3.2 Ενστάσεις κατά των όρων της προκήρυξης υποβάλλονται εγγράφως, με επιστολή του νόμιμου 
εκπροσώπου  του  δυνητικού  αναδόχου  και  κατατίθενται  στο  πρωτόκολλο  της  ΔΕΠΘΕ,  με 
αναγραφή της επωνυμίας και των στοιχείων ταχυδρομικής διεύθυνσής της (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Νικολάου Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη) 
και με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ», στο χρόνο που μεσολαβεί από 
την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της παρούσας μέχρι και την 3 μ.μ. ώρα της πέμπτης (5) ημέρας πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 127 παρ. 1 εδ. β΄ Ν. 4412/2016). 
Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι εξαιρέσιμη (Σάββατο, Κυριακή ή αργία), η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται μέχρι την 3 μ.μ. ώρα της αμέσως επόμενης εργάσιμης.

3.3 Ενστάσεις κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής ενός ή 
περισσότερων υποψηφίων προμηθευτών υποβάλλονται με τον αμέσως παραπάνω τρόπο και με 
την ένδειξη  «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», μέχρι την 3η μεσημβρινή ώρα της 5ης ημέρας από την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού (άρθρο 127 παρ. 1 εδ. α΄ Ν. 4412/2016).

Ο  χρόνος  ανακοίνωσης  του  αποτελέσματος  αποδεικνύεται  πάντα  εγγράφως,  ανάλογα  με  τη 
χρήση του μέσου επικοινωνίας, από το αντίστοιχο αποδεικτικό (δηλ. αποδεικτικό παραλαβής ή 
εκτύπωση  του  εξερχομένου  μηνύματος  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας  προς  την  ηλεκτρονική 
διεύθυνση που γνωστοποίησε ο ενιστάμενος ή άλλο κατάλληλο). Είναι αυτονόητο, ότι αν με την 
ένσταση  προσβάλλεται  η  συμμετοχή  συνυποψηφίου  του  ενισταμένου,  θα  πρέπει  να 
αναγράφεται  επακριβώς η επωνυμία του προσβαλλόμενου υποψηφίου (και  όχι  ο  διακριτικός 
τίτλος ή το όνομα με το οποίο είναι γνωστός στις συναλλαγές κ.λπ.),  ώστε να μην προκύπτει 
αβεβαιότητα ως προς την ταυτότητά του. Αλλιώς η ένσταση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε 
κάθε  περίπτωση,  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  με  σαφήνεια  ο  ισχυρισμός  που  θεμελιώνει  την 
ένσταση, άλλως η ένσταση θα απορρίπτεται ως αόριστη. 

3.4  Εξαιτίας  του  ενιαίου  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  προσφορών  στο 
συνοπτικό  διαγωνισμό,  για  τις  ενστάσεις  του  όρου  3.3  αμέσως  παραπάνω  τρέχει  κοινή 
προθεσμία. Ωστόσο,  κατά τη διαγωνιστική διαδικασία θα παρέχεται η δυνατότητα,  σε όποιον 
υποψήφιο το ζητήσει, να λάβει γνώση στοιχείων των επιμέρους σταδίων αυτής εντός δεκαπέντε  
λεπτών (15΄), που θα μεσολαβούν από το πέρας κάθε σταδίου μέχρι και την έναρξη του εκάστοτε 
επόμενου σταδίου της ενιαίας διαδικασίας.

3.5  Επί  των  ενστάσεων αποφαίνεται  η  Επιτροπή Αξιολόγησης  Ενστάσεων με  αρμοδιότητα  τη 
γνωμοδότηση  για  τις  προβλεπόμενες  στον  Ν.4412/2016  ενστάσεις  και  προσφυγές  που 
υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  (περ.  η,  παρ.  1  &  11α  άρθρο  221  του 
ν.4412/2016).

Εξαιτίας  του  ενιαίου  της  διαδικασίας  και  της  έλλειψης  χρόνου  ανάμεσα  στην  εκπνοή  της 
προθεσμίας ένστασης κατά της προκήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού, οι αποφάσεις 
της Επιτροπής θα εκδίδονται  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά από την υποβολή της 
ένστασης.  Μετά από  την  άπρακτη πάροδο  της  προθεσμίας  αυτής  τεκμαίρεται  απόρριψη της 
ένστασης. Κάθε απόφαση θα γνωστοποιείται στον ενιστάμενο κατά τα οριζόμενα στον όρο 3.3.  
Ειδικά  σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  της  συμμετοχής  άλλου  υποψηφίου,  η  ένσταση  θα 
γνωστοποιείται στον άλλο υποψήφιο κατά τα οριζόμενα στον όρο 3.3, ο οποίος θα μπορεί να 
υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της ΔΕΠΘΕ απόψεις επ’ αυτής,  το αργότερο 
εντός δύο (2) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της ένστασης. 

3.6 Αν η ένσταση γίνει  δεκτή και  ανάλογα με το περιεχόμενό της,  θα συνεδριάζει  εκ νέου η 
ΕΔΑΠΥ, ώστε να εκδώσει νέο Πρακτικό – Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας 
υπόψη της τα οριζόμενα με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και θα λαμβάνει 
νέα απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το νέο Πρακτικό. Στο νέο Πρακτικό της ΕΔΑΠΥ θα 
γίνεται  ρητή  μνεία  στην  απόφαση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και  συνοπτική 
παρουσίαση του περιεχομένου της. Η ΕΔΑΠΥ δεν δεσμεύεται από την απόφαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων, αλλά αν επιμείνει ενάντια σε αυτήν, θα πρέπει να εκθέσει ειδικά και 
εμπεριστατωμένα τους λόγους,  για τους οποίους εμμένει  στην αρχική της θέση ενάντια στην 
απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, ώστε να είναι σε θέση το Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ. να τοποθετηθεί  
οριστικά επί του θέματος με την κατακυρωτική του απόφαση.
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Το αποτέλεσμα του νέου Πρακτικού θα γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους με τη διαδικασία 
του όρου 3.3 ανωτέρω. 

3.7 Για το παραδεκτό οποιασδήποτε ένστασης απαιτείται η καταβολή και προσκόμιση παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου, ποσοστού 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

3.8  Σε  περίπτωση  τυχόν  σύγκρουσης  οποιασδήποτε  από  τις  παραπάνω  διατάξεις  με  τις 
αντίστοιχες του Ν. 4412/2016 (Α΄147), κατισχύουν οι τελευταίες.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ΕΔΑΠΥ, η οποία και εισηγείται σχετικά με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ. 
Η σύμβαση θα περιέχει ως υποχρεωτικό περιεχόμενο τουλάχιστον τους όρους της προκήρυξης.  
Επίσης, η σύμβαση θα έχει ως υποχρεωτικό περιεχόμενο δήλωση του αναδόχου, ότι θα τηρεί τις  
υποχρεώσεις  του  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού 
δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  Εθνικό  Δίκαιο,  το  δίκαιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  με 
συλλογικές  συμβάσεις  ή  με  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται αναλυτικά στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ 
του Ν. 4412/2016.

Η υποβολή φακέλου από υποψήφιο ανάδοχο τεκμαίρεται ότι ενσωματώνει την ανεπιφύλακτη 
εκ μέρους του αποδοχή της ανωτέρω δήλωσης. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο 
απορρίπτεται.

Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της  διαδικασίας ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός αν  η  αναθέτουσα αρχή κρίνει,  
κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε  να  παρατείνουν  την  προσφορά,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω 
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η 
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί 
οικονομικοί φορείς.

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς  
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των ανωτέρω παραγράφων και πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια  επιλογής  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως 
δικαιολογητικό  συμμετοχής, το  προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.  4412/2016 
Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το 
επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  Ε  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το  ΤΕΥΔ καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του 
Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους 
προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας 
15/2016  (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr )

Το  ΤΕΥΔ  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού των ανωτέρω παραγράφων της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1   και τη διαδικασία   
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ΑΔΑΜ
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Νικολάου Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54621
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ζ. ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ
- Τηλέφωνο: 2310261100
- Ηλ. ταχυδρομείο: edapy.depthe@gmail.com
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.om100.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «“Τριών (3)  τηλεοπτικών καμερών τύπου  broadcast για το 
στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης (CVP32240000-7),τριών έγχρωμων οθονών παρακολούθησης 
(viewfinders) (CVP 32323100-4), εξοπλισμού τηλεόρασης (zoom/oocss controls) (CVP32324300-3), 
μετατροπέων  σήματος   (CVP 32351000-8)  και  δύο  (2)  τηλεοπτικών  καμερών  για  την  κάλυψη 
αναγκών των συνεργείων εξωτερικού ρεπορτάζ (CVP32240000-7)”» 
Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες :[προμήθειες]

1

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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            Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές Πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
η μεσαία επιχείρηση3:
Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους4;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:

2

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3

 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και  
των  μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΕΕ  L  124  της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι  πληροφορίες  αυτές  απαιτούνται  μόνο  για  
στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση:  επιχείρηση η οποία απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους και  της οποίας ο  
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος  
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4

 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης 
εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

27





Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5

Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 
μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές 
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα) Υπεργολαβική ανάθεση :

Δεν απαιτείται η 
συμπλήρωση του πεδίου

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Δεν απαιτείται η 
συμπλήρωση του πεδίου

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·6

5

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με  
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του  
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν  
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή  τις  
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

6

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
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2. δωροδοκία 7,8

3. απάτη·9

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ·10

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας·11

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.12

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

7

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
8

 Όπως ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)  
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003  
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για  
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β  
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
9

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση  
της  Σύβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των  
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
10

 Όπως ορίζονται  στα  άρθρα 1 και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του Συμβουλίου,  της  13ης Ιουνίου 2002 για  την  
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την  
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
11

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005,  σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της  
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης  
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
12

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της  
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των  
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101  
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και  
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
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Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου13 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]14

Εάν ναι, αναφέρετε:15

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]16

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);17

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:18 [……]

13

 Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και  
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον  
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του  
άρθρου 73 )
14

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
15

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης19, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου20;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις21:
α) πτώχευση, ή 

[] Ναι [] Όχι

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο  
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

18

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ εξακολούθηση,  
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

19

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι  
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

20

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2.
21
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β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις22

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα23;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
22

 Άρθρο 73 παρ. 5.
23

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010.
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μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων24, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης25;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια26 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

[] Ναι [] Όχι

24

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
25

 Πρβλ άρθρο 48.
26

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7
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απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση; 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής                                                                                                                 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα  
μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των  συνεπειών  σε  
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς  
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων  
που αναφέρονται27, εκτός εάν :
α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά  
δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν28.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στη  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΕΠΘΕ), προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση  
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος  
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  για  τους  σκοπούς  του  με  αρ.πρωτ:  ………..  
Συνοπτικού  Διαγωνισμού  με  αντικείμενο  την  επιλογή  αναδόχου  για  τη  παροχή  υπηρεσιών  
Φύλαξης των Κεντρικών Εγκαταστάσεων της ΔΕΠΘΕ.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

27

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
28

 Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην  
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να  
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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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 Ονομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος 
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Α) Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχομαι 
τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Β) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου  λόγοι αποκλεισμού από διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Προς απόδειξη τούτου, 
σε 
περίπτωση που καταστώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να καταθέσω στη Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης
Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.), τα σχετικά δικαιολογητικά που ορίζει η υπ’αριθμ. ….
…………………. διακήρυξη.

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.
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(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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάγκη της προαναφερθείσας προμήθειας τηλεοπτικών καμερών ποιότητας HD/4K, προέκυψε 
από το νέο σχεδιασμό του τηλεοπτικού προγράμματος και την αναμόρφωση των λειτουργιών της 
TV100  με  στόχους  τη  βελτιστοποίηση  της  ποιότητας  της  εικόνας  και  της  ενίσχυσης  του 
τηλεοπτικού  εξοπλισμού  των  συνεργείων  ρεπορτάζ.  Προέκυψε  επίσης,  από  την  ανάγκη 
λειτουργίας  σε  έκτακτες  συνθήκες  μιας  φορητής  (μεταφερόμενης  από  το  ελάχιστο  τεχνικό 
προσωπικό) Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων κατά την διάρκεια της πανδημίας του CoVid-19, 
με  δυνατότητα  ανάπτυξης  σε  περιορισμένο  χώρο  και  χωρίς  την  παράλληλη  παρουσία  του 
φορτηγού της τακτικής Μ.Ε.Μ. της ΔΕΠΘΕ. 

Η προμήθεια χωρίζεται σε διακριτά τμήματα και αφορά
1. τρεις (3) ψηφιακές κάμερες τύπου broadcast με ανάλυση HD συμβατές με την υφιστάμενη 

τεχνολογία του συστήματος παραγωγής της TV100 στις τράπεζες μίξης εικόνας (HD/SD με 
πρωτόκολλο Blackmagic) με τηλεοπτικούς φακούς, 

2. τρεις (3)οθόνες παρακολούθησης οθόνες 
3. τρία (3) σετ χειριστηριών εστίασης και μεταβολής εστιακού βάθους oακού (zoom and oocss 

control)
4. έξη μετατροπείς σήματος (Up Donw cross converters)
5. δύο (2) κάμερες HD/4K με προδιαγραφές handheld broadcast και ενσωματωμένο φακό με 

τα παρελκόμενα τους (μπαταρίες, κλπ) για το τμήμα Εξωτερικού Ρεπορτάζ.

Η προμήθεια του προς αντικατάσταση υπάρχοντος πολυκάμερου συστήματος στο στούντιο της 
TV100, ξεκίνησε το 2015 με εξαιρετικά αργό ρυθμό υλοποίησης, λόγω και των capital controls που 
εφαρμόστηκαν  το  καλοκαίρι  του  2015.  Η  εφαρμογή  των  capital  controls  και  η  περίοδος 
αβεβαιότητας που ακολούθησε, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος προμήθειας οδήγησαν στην 
ματαίωση της διαδικασίας. Αντ’ αυτού, το καλοκαίρι με την χαλάρωση των οικονομικών μέτρων 
το  2016,  έγινε  η  βέλτιστη δυνατή επένδυση για  την  συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς ο 
προϋπολογισμός στον σχετικό ΚΑΕ είχε μόλις 40.000 για το σύνολο των προμηθειών εξοπλισμού 
και  υποδομής.  Με  γνώμονα  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  τις  δυνατότητες,  και  το  κόστος  της 
προμήθειας που κυμάνθηκε κάτω από 20.000 ευρώ,  η ΕΔΑΠΥ προχώρησε στην εισήγηση της  
προμήθειας  το  2016  την  οποία  ακολούθησε  η  εγκατάσταση  του  υφιστάμενου  πολυκάμερου 
συστήματος  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  της  ΔΕΠΘΕ.  Σήμερα  οι  τεχνολογικές  αλλαγές  που 
συντελούνται  στο  στούντιο  και  ο  ανασχεδιασμός  των  λειτουργιών  αλλά  και  του  τηλεοπτικού 
προϊόντος  της  τηλεόρασης  καθιστούν  αναγκαίο  των  εκσυγχρονισμό  και  την  αναβάθμιση  του 
πολυκάμερου  συστήματος  στο  στούντιο  της  τηλεόρασης  από  το  επίπεδο  HD  Prodscton  στο 
επίπεδο HD Broadcast. Η εγκατάσταση του νέου πολυκάμερου συστήματος θα γίνει πάνω στην 
υφιστάμενη εγκατάσταση καλωδιακών υποδομών μειώνοντας στην παρούσα φάση την ανάγκη 
για παρελκόμενα του τηλεοπτικού εξοπλισμού (επιπλέον ειδικός εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να 
αποκτηθεί στην επόμενη Οικονομική χρονιά).
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Η ΕΔΑΠΥ σε συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση της ΔΕΠΘΕ έχει καταλήξει στο oormat των 
καμερών για το στούντιο λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία διασύνδεσης, την ευκολία χειρισμού 
και  τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί ως βάση για τη μελέτη προμήθειας των νέων 
ψηφιακών  καμερών.  Οι  τηλεοπτικές  κάμερες  που  θα  τοποθετηθούν  στο  στούντιο,  έχοντας 
υψηλής  ποιότητας  φακούς,  αλλά  και  αυξημένες  δυνατότητες  για  λήψη  εντός  στούντιο  θα 
βελτιώσουν  την  ποιότητα  της  εκπεμπόμενης  εικόνας,  αναδεικνύοντας  το  νέο  πρόσωπο  και  
αισθητική της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Με την εγκατάσταση των νέων broadcast 
καμερών,  οι  τρεις  από  τις  υφιστάμενες  κάμερες  θα  μετακινηθούν  στην  ευθύνη  της  Τεχνικής 
Διεύθυνσης της ΔΕΠΘΕ για την δημιουργία της νέας, αυτόνομης, “Φορητής Μονάδας Εξωτερικών 
Μεταδόσεων” για την κάλυψη μικρών εκδηλώσεων, συνεντεύξεων και πολιτιστικών γεγονότων 
όπου  απαιτείται  η  χρήση πολλαπλών καμερών σε  πραγματικό  χρόνο,  με  το  λιγότερο δυνατό 
προσωπικό και το μικρότερο μέγεθος εξοπλισμού. Επίσης, η νέα “Φορητή Μονάδα Εξωτερικών 
Μεταδόσεων”  με  τεχνικές  προδιαγραφές  HD/4K μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ανεξάρτητα ή  και 
παράλληλα  με  την  Μ.Ε.Μ  της  ΔΕΠΘΕ,  χρησιμοποιώντας  το  ελάχιστο  δυνατό  προσωπικό 
(σκηνοθέτη/εικονολήπτη/ηχολήπτη) αυξάνοντας τις δυνατότητες πολυκάμερων μεταδόσεων από 
διαφορετικά  σημεία,  δυνατότητα  που  μπορεί  να  είναι  χρήσιμη  σε  περιόδους  κρίσεων  ή  και 
έκτακτων γεγονότων. 

Η  ανάγκη  για  ανανέωση  του  τεχνολογικού  εξοπλισμού  του  τμήματος  Εξωτερικού  Ρεπορτάζ 
αποτυπώθηκε  από  τον  Αύγουστο  του  2019  με  το  υπ.  Αριθμ  1719/2-8-2019  έγγραφο  που 
αναφέρει την κατάσταση των καμερών του τμήματος και την ανάγκη αντικατάστασης τους. Την 
ίδια  χρονική  περίοδο  αποσύρθηκαν  λόγω  παλαιότητας  και  προβλημάτων  τρεις  (3)  από  τις 
συνολικά πέντε (5) κάμερες της ΔΕΠΘΕ. Τον Σεπτέμβριο του 2019 έγινε η προμήθεια δύο (2) νέων 
καμερών,  ανεβάζοντας  τον  αριθμό  των  καμερών  σε  τέσσερις  (4).  Νεότερο  έγγραφο  του 
προϊσταμένου του τμήματος Εξωτερικού Ρεπορτάζ (αρ. Πρωτ. 771/6-4-20) καταγράφει επιπλέον 
προβλήματα σε κάμερες τις οποίες προμηθεύτηκε η ΔΕΠΘΕ ανάμεσα στα έτη 2011 και 2013. Οι εν 
λόγω κάμερες έχουν σειρά προβλημάτων και το κόστος επισκευής τους θα αγγίξει, σύμφωνα με 
τον προέλεγχο που έγινε σε πιστοποιημένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας, το κόστος 
προμήθειας μιας νέας τηλεοπτικής κάμερας για τα συνεργεία Εξωτερικού Ρεπορτάζ. 

Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη :
 το χρόνο και το κόστος επισκευής
 την παλαιότητα μέρους των υφιστάμενων καμερών
 την  ανάγκη  της  Διεύθυνσης  Τηλεόρασης  για  την  κάλυψη  των  ενημερωτικών  και 

πολιτιστικών γεγονότων της πόλης
 την ανάγκη ανανέωσης και αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού της ΔΕΠΘΕ
 τα έγγραφα των υπηρεσιών της ΔΕΠΘΕ με αρ. Πρωτ. 1719/2-8-2019 και 771/6-4-20)
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Προμήθεια τριών (3) τηλεοπτικών καμερών τύπου broadcast με φακό 8-128χιλ
για την αναβάθμιση της λειτουργίας του στούντιο της TV100 και των παρελκόμενων τους.

A/
Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ 
ΦΑΚΟΥ

1 Μέγεθος αισθητήρα  2/3” (13.056mmΧ7.344mm)

2 Βάση φακού  Β4

3 Έλεγχος Φακού Ηλεκτρονικός με 12pin σύνδεσμο

4 Διόρθωση Φακού Στην κάμερα, με συμβατούς Β4 φακούς

5 Δυναμική απόκριση 12 o-stops

6 Ανάλυση εικόνας 3840Χ2160, 1920Χ1080

7 Ταχύτητα καρέ 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 και 60 
ops 

8 Φίλτρα ND Clear, 2-stop, 4-stop και 6-stop

9 Εστίαση Χειροκίνητη και αυτόματη εστίαση με 
συμβατούς φακούς. Ένδειξη στην οθόνη 
LCD για την περιοχή εστίασης

10 Έλεγχος διαφράγματος Χειροκίνητα μέσω κυλίνδρου και 
ηλεκτρονικά μέσω της οθόνης αφής σε 
συμβατούς φακούς. Διακόπτης για 
αυτόματη ρύθμιση.

11 Διάσταση οθόνης 4”

12 Τύπος οθόνης LCD

13 Υποστήριξη δεδομένων 
metadata

Αυτόματη καταχώρηση από φακούς Β4. 
Αυτόματη καταγραφή δεδομένων και 
ρυθμίσεων όπως project, αριθμό σκηνής, 
πλάνου, λήψης και σημειώσεων.

14 Έλεγχοι Οθόνη αφής με μενού, διακόπτες και 
κύλινδροι για τις χειροκίνητες ρυθμίσεις. 
Τρεις διακόπτες συντομεύσεων στην 
κάμερα και δύο (VTR και RET) σε 
συμβατούς Β4 φακούς.

15 Χρονισμός Χρονισμός ακριβείας με απόκλιση 1 καρέ 
ανά οκτώ ώρες.

Συνδέσεις
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A/
Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

16 Είσοδοι SDI 1

17 Έξοδοι SDI 1 X SDI, 1 X SDI monitoring

18 Ταχύτητες SDI 1.5G, 3G, 6G, 12G. 

19 Είσοδος συγχρονισμού Tri-Sync/Black Bsrst/Timecode

20 Αναλογικοί είσοδοι ήχου 2 x XLR με επιλογή σε mic, line και AES 
digital asdio.
Υποστήριξη phantom power. 

21 Αναλογικοί έξοδοι ήχου 1 x 3.5mm jack (intercom) 

22 Τηλεχειρισμός 2 x 2.5mm είσοδος LANC inpst για Rec 
Start/Stop και διάφραγμα με συμβατούς 
φακούς

23 Διασύνδεση υπολογιστή USB Type-C

Ήχος

24 Μικρόφωνο Ενσωματωμένο στερεοφωνικό μικρόφωνο

25 Ηχείο Ένα μονοφωνικό ηχείο

Πρότυπα σήματος

26 High Definiton 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 
1080p59.94, 1080p60
Interlaced ostpst via SDI 1080i50, 
1080i59.94, 1080i60 

27 UHD 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 
2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 
2160p59.94, 2160p60 

28 Συμβατότητα SDI SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 
2081-1, SMPTE 2082-1 

29 Κωδικοποίηση ήχου 48kHz σε 24 bit

Αποθήκευση

30 Μέσο εγγραφής 2 x CFast για 4K RAW με εγγραφή σε 
ProRes.
2 x SD UHS-II είσοδοι κάρτας μνήμης για 
εγγραφή HD και Ultra HD. 
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A/
Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

31 Υποστηριζόμενοι Codecs DNxHD 220X,
DNxHD 145,
Apple ProRes 4444 XQ QsickTime,
Apple ProRes 4444 QsickTime,
Apple ProRes 422 HQ QsickTime,
Apple ProRes 422 QsickTime,
Apple ProRes 422 LT QsickTime,
Apple ProRes 422 Proxy QsickTime. 

32 Format εγγραφής ExFAT 

Άλλα χαρακτηριστικά

33 Έλεγχοι SDI Control Protocol, έλεγχος από iPad 
μέσω Blsetooth,
2 x 2.5mm LANC για τον φακό και την 
εγγραφή. 

34 Ενδοεπικοινωνία SDI κανάλια 15/16. 

35 Tally Ένδειξη Tally στην οθόνη LCD και στο 
Viewfinder. 

Τροφοδοσία

36 Εξωτερική τροφοδοσίας 1x 12 V

37 Είσοδος τροφοδοσίας 1x 4-pin XLR είσοδος για εξωτερικό 
τροφοδοτική ή μπαταρία.
1x 12-pin σύνδεσμος Molex 

Οπτικό σύστημα/ Φακός

38 Format Για Αισθητήρες 2/3”

39 Εστιακή απόσταση 8.0-128mm

40 Αναλογία τηλεφακού 16x

41 Διάφραγμα F1.9 – 2.8

42 Λειτουργία macro 0.8m

43 Ρύθμιση back oocss Ηλεκτρονικά

A/
Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ 
(Viewfider) 7”
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44 Είσοδος σήματος SDI 1x HD/Ultra HD 3G-SDI με σύνδεση BNC. 

45 Διάμετρος οθόνης 7” IPS LCD

46 Ανάλυση Οθόνης 1920Χ1200

47 Υποστήριξη HD 720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60 

48 Κωδικοποίηση σήματος 4:2:2 YUV. 

49 Ακρίβεια χρώματος 10-bit

50 Tally Ενδεικτική λυχνία αναφοράς LED 

A/
Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΚΟΥ

51 Απομακρυσμένος χειρισμός 
zoom και εστίασης (remote 
control και oocss kit)

Συμβατό με τον προαναφερόμενο φακό

Προμήθεια εξαρτημάτων εξοπλισμού ήχου και εικόνας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

A/
Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Μετατροπέας σήματος 
UpDowiCross

1 Είσοδοι SDI 1x SD, HD, 3G-SDI

2 Είσοδος σήματος αναφοράς 1 Εξωτερική

3 Είσοδος HDMI 1x HDMI Type A

4 Έξοδος SDI 1x loop ost

5 2x SDI

6 Έξοδος HDMI HDMI type A

7 Συχνότητα SDI 270Mb, 1,5 G, 3G

8 Είσοδος σήματος αναφοράς Black bsrst, Tri-Sync για SD και HD
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A/
Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

9 Αυτόματη ανίχνευση 
σήματος HD ή SD

ΝΑΙ

10 Επαναχρονισμός ΝΑΙ

11 Πρότυπα σήματος 
εικόνας SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 

12 Πρότυπα σήματος 
εικόνας HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 
1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 
1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 
1080i59.94, 1080i60 

13 Πρότυπα σήματος HDMI 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 
1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 
1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 
1080i59.94, 1080i60 

14 Συμβατότητα SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, 
SMPTE 424M-B, ITU-R BT.656 και ITU-R 
BT.601. 

15 Υποστήριξη μεταδεδομένων 
SDI

NAI

16 Κωδικοποίηση σήματος SDI 4:2:2

17 Κωδικοποίηση σήματος 
ήχου

48kHz, 24bit

18 Μετατροπή σημάτων Από SD και HD σε  720p50, 720p59.94, 
720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 
1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 
1080i59.94, 1080i60 

19 Τροφοδοσία 12V
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Προμήθεια δύο (2) τηλεοπτικών καμερών τύπου haibdheld broadcast 
με τα παρελκόμενα τους για την ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού 

του τμήματος Εξωτερικού Ρεπορτάζ της TV100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

A/
Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ
Η

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ 
ΦΑΚΟΥ

1 Αισθητήρας 1” (13,2mm X 8.8mm)

2 Βάση φακού Σταθερή

3 Ενεργά στοιχεία εικόνας 3840x2140

4 Ελάχιστη φωτεινότητα 1,7Lsx

5 Εστιακή απόσταση 29-348 χιλ.

6 Διάφραγμα F 1,6 – F11

7 Εστίαση Αυτόματη και χειροκίνητη, από 10mm 
(ευρυγώνιος) σε 800mm (τηλεφακός)

8 Αναλογία zoom 25x

9 Φίλτρα CLEAR, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND

10 Ταχύτητα διαφράγματος [60i]: 1/8 - 1/10,000(1/6 - 1/10,000 σε χρήση 
με 24p)[50i]: 1/6 -1/10,000 

11 Ρύθμιση λευκού Προρύθμιση (Εσωτερικά: 3200K, Εξωτερικά: 
5600K±7 στάδια, Διακύμανση θερμοκρασίας 
χρώματος: 2300-15000K), Onepssh A, B, Asto 
selectable 

12 Ευαισθησία 3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, 30dB,  AGC 

Συνδέσεις

13 Είσοδος ήχου XLR, Θηλυκό 2x, είσοδος 
γραμμής,/μικροφώνου/μικροφώνου+48V

14 Έξοδος ήχου Mslt/Micro USB jack (1x), RCA pin (Monasral) 
(1x) 

15 Έξοδος SDI BNC (1x), 3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 
292-1/ST 259 standards 

16 Έξοδος εικόνας Mslt/Micro USB jack (x1), RCA pin(x1), 
Composite 1.0Vp-p, 75 Ω 

17 Έξοδος ακουστικών  1x stereo mini jack
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A/
Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ
Η

18 Έξοδος ηχείων Μονοφωνικά

19 Έξοδος HDMI Σύνδεσμος HDMI TypeA

20 Είσοδος τηλεχειρισμού Stereo mini-mini jack (Φ2.5 mm) 

Προεπισκόπηση

21 Οφθαλμοσκόπιο 1.0cm (0.39 type) OLED Approx. 1.44M dots 

22 LCD 8.8cm (3.5 type) Approx. 1.56M dots 

Ήχος

23 Ενσωματωμένο μικρόφωνο Omni-directonal stereo electret condenser 
microphone 

Αποθήκευση

24 Μέσο εγγραφής SDXC και SDHC cards. 

25 Format εγγραφής εικόνας Mpeg-4/H.264, AVCD, MPEG HD, 4:2:2
MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile 
MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long profile
MPEG-2 422P@HL4:2:2 Long profile 
MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile
mPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile

26 Format εγγραφής ήχου Γραμμικό PCM, 24 bit, 48kHz, MPEG HD AAC

27 Αναλογία καρέ εγγραφής (3840 x 2160) @29.97p, 25p, 23.98p, 
100Mbps/60Mbps 
(1920 x 1080) @59.94p, 50p, 50 Mbps/35 
Mbps 
(1920 x 1080) @59.94i, 50i, 50 Mbps/35 
Mbps/25 Mbps 
(1920 x 1080) @29.97p, 25p, 23.98p, 50 
Mbps/35 Mbps 
(1280 x 720) @59.94p, 50p, 50Mbps 
(1280 x 720) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 
23.98p 9Mbps 
(1920 x 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 
23.98p, 50 Mbps 
(1280 x 720) @59.94p, 50p, 50Mbps 
(1920 x 1080) @59.94p, 50p, PS mode (28 
Mbps) 

WiFi
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A/
Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ
Η

28 Υποστηριζόμενη 
προδιαγραφή

ΙΕΕΕ 802.11Β

29 Συχνότητα 2,4 GHz

30 Ασφάλεια σύνδεσης WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής θα ληφθεί υπόψη για την κατακύρωση του Αναδόχου. 
Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως εξής: 
Α) Συμμόρφωση Αναδόχου με τα  <<Δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας>> Η αξιολόγηση της τυπικής 
πληρότητας βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου και συμπληρώνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ο 
κάτωθι πίνακας συμμόρφωσης. 
Δικαιολογητικό Συμμόρφωση 

αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Α. Πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά 

Β. Επιστολή υποβολής προσφοράς, την οποία υπογράφει και σφραγίζει ο/η υποψήφιος/
α Ανάδοχος. (βλ. υπόδειγμα στο Παράρτημα 1). 

Γ. Περιγραφή του υποψήφιου αναδόχου: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, 
νομική μορφή, όνομα του νομίμου εκπροσώπου για την προσφορά και αποδεικτικό της 
εκπροσώπησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου, έτος ίδρυσης, οργάνωση, 
δραστηριότητες,  κατάλογο  και  συνοπτική  περιγραφή  των  κυριότερων  έργων  που 
υλοποίησε μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με ένδειξη της 
οικονομικής  τους  αξίας,  του  χρόνου  υλοποίησης  και  του  παραλήπτη.  Εφόσον 
αναφέρεται  το  ονοματεπώνυμο  και  η  ιδιότητα  του  νόμιμου  εκπροσώπου,  τα 
αποδεικτικά της εκπροσώπησης θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού του Αναδόχου. 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
της επιχείρησης σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά της, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)  
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ε. Ακριβές αντίγραφο καταστατικού ή φωτοτυπία ακριβούς αντιγράφου καταστατικού ή 
εκτύπωση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα καταχώρησης του καταστατικού. Όπου δεν 
απαιτείται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  καταστατικό  για  την  ίδρυση  του  νομικού 
προσώπου, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την εταιρική μορφή 
του  νομικού  προσώπου  /  της  επιχείρησης  και  την  έλλειψη  υποχρέωσης  υποβολής 
συστατικής πράξης κατά την ίδρυση του /της. 

ΣΤ. Πιστοποιητικό καταστατικών μεταβολών ή φωτοτυπία αυτού 

Ζ. ΤΕΥΔ

Η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο/α Ανάδοχο, 
στην οποία να δηλώνεται ότι: 

a) Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης για υποβολή 
      προσφορών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

b) Δεν επιβαρύνονται από κανένα νομικό κώλυμα 
   συμμετοχής τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, 

c) η προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας, 
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d) τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά είναι ακριβή και αληθή, 
e) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, 
o) διαθέτουν σε ισχύ σχετικούς με το αντικείμενο του έργου ΚΑΔ
g) οι  ίδιοι  /  τα  νομικά  πρόσωπα  που  εκπροσωπούν  (κατά  περίπτωση) 

τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο προτελευταίο εδάφιο του 
όρου 5 του Μέρους Β΄ της Προκήρυξης. 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων η ανωτέρω Υ.Δ. υπογράφεται από το 
Νόμιμο Εκπρόσωπο και αφορά το νομικό πρόσωπο. 

Σημείωση: Μόνο αν ο δυνητικός ανάδοχος λάβει την Τιμή ΝΑΙ σε κάθε ένα από τα παραπάνω 
κριτήρια μπορεί να προχωρήσει στη επόμενη διαδικασία της αξιολόγησης 

Β) Αξιολόγηση (βαθμολόγηση) της «τεχνικής προσφοράς»  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προλάβει να συγκεντρώσει κάποιο από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά  τυπικής  πληρότητας,  οφείλει  να  προσκομίσει  αποδεικτικό,  ότι  έχει  υποβάλει 
αίτηση για τη χορήγηση του δικαιολογητικού που ελλείπει, μαζί με υπεύθυνη δήλωση, ότι θα 
προσκομίσει το δικαιολογητικό το αργότερο πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Αν τελικά δεν 
προσκομίσει  το  δικαιολογητικό,  θα  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  θα  καλείται  για  υπογραφή 
σύμβασης  ο  πρώτος  επιλαχών.  Β)  Αξιολόγηση  (βαθμολόγηση)  της  «τεχνικής  προσφοράς»  Η 
αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς  βασίζεται  στο  περιεχόμενο  του  σχετικού  Φακέλου  και 
συμπληρώνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ο κάτωθι πίνακας συμμόρφωσης :

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΚΟΥ

2 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

3 ΗΧΟΣ

4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

5 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

6 ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

7 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

8 ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΦΑΚΟΣ

9 ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ 7”

10 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΚΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

11 UpDowiCross
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ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΚΟΥ

12 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

13 ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

14 ΗΧΟΣ

15 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

16 WiFi

Σημείωση: Μόνο αν ο δυνητικός ανάδοχος λάβει Τιμή εντός προδιαγραφών σε κάθε ένα από τα 
παραπάνω κριτήρια και δεν κριθεί απορριπτέος σε κάποιο από αυτά μπορεί να προχωρήσει στη 
επόμενη διαδικασία της αξιολόγησης (διαδικασία Γ )

Γ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση 
και  δεν  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  του  έργου,  σημειώνεται  η  συνολική  προσφερόμενη 
(αιτούμενη) αμοιβή του Διαγωνιζόμενου. 

Το  συνολικό  προσφερόμενο  οικονομικό 
αντάλλαγμα (άνευ ΦΠΑ)

Επωνυμία Αναδόχου

Δ) ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το τελικό αποτέλεσμα διατυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα μόνο για προσφορά που έχει επιτυχώς 
ολοκληρώσει και την διαδικασία Γ. 

Κατάταξη

Η ως άνω διαδικασία αξιολόγησης θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους  
όρους της πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης / και πίνακας πληρωμών.

1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της Οικονομικής 
Υπηρεσίας της Αναθέτουσας , θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7251 – του προϋπολογισμού έτους 2020 
της ΔΕΠΘΕ και θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από 
την  αρμόδια  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής.  Ωστόσο,  κατόπιν  σχετικού 
αιτήματος  του  Αναδόχου,  δύναται  να  χορηγηθεί  έντοκη  προκαταβολή  που  μπορεί  να 
φθάσει  μέχρι  ποσοστό  30%  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ,  με  την  προσκόμιση 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Τα αναγκαία 
δικαιολογητικά πληρωμής είναι : 
•  Πρωτόκολλο  Οριστικής  Ποσοτικής  και  Ποιοτικής  Παραλαβής  των  παρεχόμενων 
υπηρεσιών,  το  οποίο  συντάσσεται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και 
Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΠΘΕ
• Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου. 
• Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 
• Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος 
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από 
την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό  του  τόκου  θα  λαμβάνεται  υπόψη  το  ύψος  του  επιτοκίου  των  εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης 
της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες  το οποίο  θα παραμένει 
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

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.

Toν  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: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  επιβάλλεται  (άρθρο  4  Ν.4013/2011  όπως 
ισχύει)
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,  
εκτός  ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό 
παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος. 

2. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν 
διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας 
ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη 
διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τον  ανωτέρω τηλεοπτικό  εξοπλισμό  εντός  45 
ημερών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
ν.  4412/2016.  Στην  περίπτωση  που  το  αίτημα  υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  και  η 
παράταση  χορηγείται  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι  που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

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 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και  την επιτροπή παραλαβής,  για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η  παραλαβή  της  ανωτέρω  προμήθειας  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  Επιτροπή 
Παρακολούθησης  και  παραλαβής  προμηθειών  και  υπηρεσιών  (ΠαΠαΠΥ)  Κατά  την 
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διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά την 
φυσική  κατάσταση  των  υλικών  (φθορές,  σημεία  επανάχρησης  κλπ).  Η  επιτροπή 
παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα 
με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις 
επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.  Οι  εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην έδρα της ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 546 35, 
Θεσσαλονίκη με ευθύνη του ανάδοχου.

5. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που προκύπτει από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, απο-
γόρευσης  μετακινήσεων,  μεταφοράς εμπορευμάτων και  περιορισμού στην κυκλοφορία 
για την οποία δεν ευθύνεται ο ανάδοχος ή η Α.Α. η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται 
για το διάστημα που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι 
ρήτρες καθυστέρησης και δεν επιβαρύνεται ο ανάδοχος.

6. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή 
λειτουργία  του  αντικειμένου  της  προμήθειας  Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο  της 
εγγυημένης  λειτουργίας  να  προβαίνει  στην  προβλεπόμενη  συντήρηση  και  να 
αποκαταστήσει  οποιαδήποτε  βλάβη  με  τρόπο  και  σε  χρόνο  που  περιγράφεται  στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Διάρκεια του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των 
30 ημερών μετά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της προμήθειας από την ΔΕΠΘΕ

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης  και  παραλαβής,  ή  η  ειδική  επιτροπή που  ορίζεται  για  τον 
σκοπό  αυτόν  από  την  αναθέτουσα  αρχή  προβαίνει  στον  απαιτούμενο  έλεγχο  της 
συμμόρφωσης  του  αναδόχου  στα  προβλεπόμενα  στην  σύμβαση  για  την  εγγυημένη 
λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται 
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) 
μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  στο 
οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε 
περίπτωση  μη  συμμόρφωσης,  ολικής  ή  μερικής,  του  αναδόχου,  το  συλλογικό  όργανο 
μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 
αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάστασή  της  με  άλλη,  που  να  είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή.

Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου,  η  προθεσμία  που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Θ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην  περίπτωση  που,  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει 
τυχόν  αξιώσεις  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του  ΑΚ,  περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη σε  εθνικές διατάξεις  νόμου,  η  αναθέτουσα αρχή 
δύναται,  ομοίως,  να  καταγγείλει  μονομερώς  τη  σύμβαση  και  να  αναζητήσει  τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 
παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016)

Ο  ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
Αναθέτουσας  Αρχής,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. 

Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη  περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών.  Αν  η  προθεσμία  που  τεθεί  με  την  ειδική  όχληση παρέλθει  χωρίς  να  συμμορφωθεί,  
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της 
ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  Αρχής.  Οι  ποινικές  ρήτρες 
υπολογίζονται ως εξής: 

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της  
προβλεπόμενης  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Το  ποσό  των  ποινικών  ρητρών  αφαιρείται/συμψηφίζεται  από/με  την  αμοιβή  του 
αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις, 
δυνάμει  του  παρόντος  άρθρου,  να  ασκήσει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας 
ενώπιον  της  Αναθέτουσας  Αρχής  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  (30)  ημερών  από  την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  Η εμπρόθεσμη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 
το  αρμοδίως  αποφαινόμενο όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση της  ΕΠΠΕ,  εντός  προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά 
της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 
κατά  της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η  προσφυγή  ή  αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 
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ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της  απόφασης  μέχρι  αυτή  να 
οριστικοποιηθεί. 

Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των  άρθρων  203,  205,  205  Α  και  218  του 
Ν.4412/2016. 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή  αγωγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  της  Περιφέρειας,  στην  οποία  εκτελείται  εκάστη 
σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 
4412/2016.  Πριν  από  την  άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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