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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Γενναδίου 8 

Τ.Κ.: 106 78 

Τηλέφωνο : 2132147500 

Fax : 210 3820 807 

E-mail : info@kedke.gr 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(άρθρο 118 παρ. 1-4 Ν.4412/2016) 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ DATA» 

 

 

 
Προϋπολογισμού 20.000,00 €, άνευ ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

 

 

 

 
Άρθρο 1 

Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

 

Επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 106 78 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός NUTS EL30 

Τηλέφωνο 213 214 7500 

mailto:info@kedke.gr
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Φαξ 210 3820807 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο kougianos@kedke.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Γαβρίλης Κουγιανός 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.kedke.gr 

  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ» (Κ.Ε.Δ.Ε.), μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 του ΠΔ 

75/2011 όπως έχει τροποποιηθεί από το ΠΔ 94/2019. 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση 

μέσω της του ΚΗΜΔΗΣ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση & από το Γραφείο 

του κου Γαβρίλη Κουγιανού, τηλέφωνα 213214 7500, 213 214 7509 

Είδος διαδικασίας: 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/16. 

Οι παρεχό ενες υ πηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δη οσίων συ βάσεων (CPV) : 32250000-0 

 

Δημοσιότητα: 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθ. 38 ν.4412/16), στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 

ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) www.kedke.gr 
 
 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Η ΚΕΔΕ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, λειτουργούσα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄182) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65, 106 78 Αθήνα, καλεί τoυς 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια σαράντα οκτώ (48) γραμμών 

κινητής τηλεφωνίας και δύο (2) γραμμών internet DATA, με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που αναφέρονται αναλυτικά στην ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής και αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και ποιοτικά χαρακτηριστικά αναδόχου. 

Ο λογαριασμός κάθε σύνδεσης θα εκδίδεται στο όνομα του χρήστη της σύνδεσης για τις 

επιπλέον χρεώσεις του κυρίως συμβολαίου (split bill), πλέον της επιτρεπόμενης ανώτερης για την 

παροχή κινητής τηλεφωνίας στο δημόσιο κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια 

Η σύμβασης είναι διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της. 

mailto:kougianos@kedke.gr
http://www.kedke.gr/
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Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Κριτήριο κατακύρωσης 

 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € άνευ ΦΠΑ, 

συμπεριλαμβανόμενων νομίμων κρατήσεων και τελών κινητής τηλεφωνίας και χρηματοδοτείται 

από τον προϋπολογισμό της ΚΕΔΕ, σε βάρος του κωδικού 62.03.011 οικ. έτους 2020. 

Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

 

Άρθρο 5 

Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Συμβατικά Τεύχη 

5.1. Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως 
ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

Α. Του N.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις 
που ισχύει. 

Β. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα το άρθρο 118 
παρ. 1-4 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύον κατά την δημοσίευση της παρούσης. 

Γ. Οι διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» όπως 
τροποποιήθηκε κι ισχύει 

Δ. Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Ε. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/ Α’/ 15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 

ΣΤ. Οι διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145) όπως 
ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016). 

Ζ. Η υπ’ αριθμ. 17/8.1.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε με τη για την υλοποίηση της 
προμήθειας με τη συνημμένη οικονομοτεχνική μελέτη 

Η. Η υπ’αριθ.76/22.1.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ περί διάθεσης πίστωσης 

Θ. Κάθε άλλη κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω νομοθεσίας. 

 

5.2. Τα τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται 

συμβατικά τεύχη. 

Ακολούθως τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η 
εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σε αυτά όρων, 
έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Το συμφωνητικό 
2. Η παρούσα Πρόσκληση με τα αναπόσπαστα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 
την Αναθέτουσα Αρχή 

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 6 

Παραλαβή Πρόσκλησης – Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων 

6.1. Η παρούσα και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, που τη συνοδεύουν, αναρτώνται στα συστήματα 

ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διατίθενται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής ήτοι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες: από 09:00 π.μ. έως και 15:00 άνευ αντιτίμου. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και 
τυχόν διευκρινήσεις, διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.kedke.gr σε 

ηλεκτρονική ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ μορφή. 

 

6.2. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις 

μέχρι τις 26/3/2020 και ώρα 15:00 μμ. 

Οι  εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται  από την Αναθέτουσα Αρχή 
εγγράφως, το αργότερο μέχρι και τις 27/3/2020 στην ιστοσελίδα www.kedke.gr. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει λάβει 

πλήρη γνώση της παρούσας και των αναπόσπαστων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ που τη συνοδεύουν, της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας και συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας. 

Άρθρο 7 

Αποκλεισμός υποψήφιου – Κριτήρια επιλογής – Αποδεικτικά μέσα 

7.1. Στην παρούσα διαδικασία συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που νομίμως έχουν την 
ικανότητα προμήθειας του συγκεκριμένου προϊόντος. 

 

7.2. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 

Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη του (αν 

πρόκειται για σύμπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων) μία τουλάχιστον 

από τις ιδιότητες που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα: 

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), 

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), 

http://www.kedke.gr/
http://www.kedke.gr/
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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 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

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

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7.2.1. 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. 

7.2.2. Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει 
ή, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε άλλες, ανάλογες, καταστάσεις και, επίσης, εάν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή, για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα, υπό άλλες, ανάλογες, καταστάσεις. 

7.2.3. Εάν έχει επιδείξει σοβαρή και επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες κυρώσεις καθώς επίσης εάν έχει 

κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή ότι 

έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

7.2.4. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 

οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

7.2.5. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 
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7.2.6. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και 
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού 

δικαίου. 

7.2.7. Εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή 
θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο 

είναι εγγεγραμμένοι. 

7.3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

7.3.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: ο υποψήφιος πρέπει 
να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται ως 

πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και κάτοχος άδειας πανελλήνιας εμβέλειας,. 

7.3.2 Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύει τα κάτωθι πιστοποιητικά ή ισοδύναμα 
αυτών. 

- ISO 9001: 2015, για τη διαχείριση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

- ISO 27001:2013, για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 

- ISO 22301:2012, για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας 

7. 4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: 

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 80 του 

Ν.4412/2016. 
 
 

 

 

 
8. 1 Οι προσφορές πρέπει: 

Άρθρο 8 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. 

- να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, 

- να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ. 

Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η παρούσα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.2 Ο φάκελος της προσφοράς περιέχει τρεις υποφακέλους, ως κατωτέρω στην παρ. 8.3. Ο 
κυρίως φάκελος, που περιέχει τους τρεις υποφακέλους, είναι σφραγισμένος και απαραίτητα φέρει 
την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65, Αθήνα, 6ος όροφος 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ .............για την προμήθεια συνδέσεων κινητής 

τηλεφωνίας. 

Τα στοιχεία του υποψηφίου αναλυτικά (επωνυμία, ταχ. δ/νση, τηλ.επικοιν., ηλ.ταχυδρομείο, όνομα 

εκπροσώπου / αντικλήτου κ.λπ) 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ επί 

ποινή αποκλεισμού, τους εξής υποφακέλους: 

Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει: 

Ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), των νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων, 

με θεώρηση γνήσιου υπογραφής και με περιεχόμενο: ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν 
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τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 

ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ότι δεν τελούν από διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων, ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με 

βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 

118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για 

την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα 

όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση και όσα αναφέρονται στην παρούσα 

ως λόγοι αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής. 

Β. Φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει 

συμπληρωμένο τον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών, όπως αυτός περιγράφεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον 

κυρίως φάκελο, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία, όπως περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και 

ειδικότερα: 

1) την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ 

2) το σύνολο της προσφοράς με το ΦΠΑ και 

3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

 

Άρθρο 9 

Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από 

την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά την λήξη 
της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Άρθρο 10 

Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

 

10.1. Αμοιβή Αναδόχου: 

10.1.1. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη Συμβατική του Αμοιβή και δεν 
αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο 

της Οικονομικής Προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που συνιστούν 

λόγους ανωτέρας βίας. Επίσης, δεσμεύεται και για την ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση 

τους οποίους θα διαμορφώσει την Οικονομική Προσφορά του. Όλα τα χρηματικά ποσά και οι 

πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται σε Ευρώ, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. 

10.2. Τρόπος Πληρωμής: 

Η πληρωμή του Αναδόχου διενεργείται κάθε μήνα. Για την καταβολή της αμοιβής εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις περί προσκόμισης αναγκαίων δικαιολογητικών και νομίμων κρατήσεων. 

Για την πληρωμή εκδίδεται πρωτόκολλο από την αρμόδια Επιτροπή του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. 
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12.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Άρθρο 11 

Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς 

 

11.1. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 30/3/2020 και μέχρι τις 12.00 μ.μ. 
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 6ος όροφος, 106 78, 
Αθήνα. 

11.2.  Εναλλακτικά μπορεί να αποσταλεί ο φάκελος προσφοράς με οιοδήποτε μέσο προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρωτοκολλούνται από το εν λόγω Γραφείο, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέλθουν αποδεδειγμένα στα γραφεία της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) μέχρι και την προηγουμένη ημέρα της 

ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι έως 27/3/2020 και έως 

τις 15.00. Οι προσφορές αυτές δεν αποσφραγίζονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, αλλά 

παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή. 

11.3. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά παράβαση των 
οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ή/και εκπρόθεσμα, επίσης 

θα πρωτοκολλούνται από το ως άνω Γραφείο και χωρίς να αποσφραγιστούν θα παραδίδονται 

αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγείται την απόρριψή τους ως 

απαράδεκτες/εκπρόθεσμες και την επιστροφή τους στους ενδιαφερομένους, χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

11.4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 

άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

Άρθρο 12 

Κατακύρωση του Διαγωνισμού 

12.1. Μετά την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής περί αξιολόγησης και ανάδειξης του 

προσωρινού αναδόχου, καλείται με σχετική έγγραφη κοινοποίηση, να προσκομίσει να προσκομίσει, 

εντός προθεσμίας έως 20 ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, τα δικαιολογητικά και 

έγγραφα της επόμενης παραγράφου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή, 

προκειμένου να ελεγχθούν. 
 

 

12.2.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μηνών) 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 . 

12.2.1.2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου (06 μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το 

εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, 

12.2.1.3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς 

τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις Φορολογικές Υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση 
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εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, 

12.2.1.4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 

επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

12.2.2. Για νομικό πρόσωπο: 

12.2.2.1. Τα άνωθεν δικαιολογητικά, 

12.2.2.2.  πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του 

τελευταίου εξαμήνου(06 μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά  

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες  

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων 

εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά 

στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών 

της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της 

έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών 

εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και 

ετερόρρυθμη εταιρία) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο 

τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού αναδόχου, 

12.2.2.3. Ειδικότερα σημειώνεται, ότι όσον αφορά τα ανωτέρω, τα  νομικά πρόσωπα πρέπει 

να προσκομίζουν αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησής τους και ακολούθως 
για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των 

προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) και για όλα τα μέλη 

του ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες, απόσπασμα  

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 

δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραγράφου 12.2.1.1. του παρόντος άρθρου. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων, συντάσσει πρακτικό στο οποίο, 

αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα Αποτελέσματα του σταδίου Αξιολόγησης του 

Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και εισηγείται την Αποδοχή 

ή Μη του εν λόγω Φακέλου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που είτε επικυρώνει το εν λόγω 

πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη 

αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή του από το πρακτικό της Επιτροπής. Η εν λόγω 

Απόφαση, αποστέλλεται σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 105 του 

Ν. 4412/2016 και καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή της. 

Άρθρο 13 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης 

Η τροποποίηση Συμβατικού Όρου επιτρέπεται, μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας όλων των 

συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με τα προβλέπομενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 14 

Παρακολούθηση – Παραλαβή 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η Παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας 
γίνεται κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 15 

Τελική διάταξη 

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του 

θεσμικού πλαισίου που αναφέρεται στην παρούσα και ειδικότερα του Ν.4412/2016. 

 

 

 
Ο Γενικός Διευθυντής 

Ιωάννης Καραγιάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

Παροχή χρόνου 

(λεπτά) προς όλα τα 

κινητά τηλεφώνα. 

  

Παροχή χρόνου 

(λεπτά) προς σταθερά 

τηλέφωνα δικτύου 

(ΟΤΕ, λοιπών 

παρόχων) 

  

SMS (αριθμός) προς 

κινητά τηλέφωνα 

όλων των παρόχων, 

συμπεριλαμβανομένω 

ν και υπηρεσιών 

πληροφόρησης. 

  

Παροχή Data σε GB   

Παροχή χρόνου 

(λεπτά) προς διεθνείς 

κλήσεις. 

  

Ποσό επιδότησης (σε 

ευρώ) συσκευών 

smartphone για κάθε 

σύνδεση. 
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Ειδικές απαιτήσεις 

 
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: 6 συνδέσεις να έχουν χρόνο ομιλίας >= 3000 λεπτά προς 
κινητά δίκτυα άλλων εταιριών, χρόνο ομιλίας >= 1.500 λεπτά προς  σταθερά 
άλλων εταιριών και >= 15 GB για δεδομένα. 

 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: 42 συνδέσεις να έχουν χρόνο ομιλίας >= 1500 λεπτά προς κινητά δίκτυα 

άλλων εταιριών, χρόνο ομιλίας >= 1.500 λεπτά προς σταθερά άλλων εταιριών και >= 12 

GB για δεδομένα 

 
3. Αριθμός SMS των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1,2 προς όλα τα κινητά δίκτυα >= 1500 

 
4. Επιδότηση συσκευής ποσού ........... € 

 
5. Να δίνεται η δυνατότητα από τους χρήστες κάλυψης επιπλέον 

ποσού με ιδίους πόρους για αγορά συσκευής που δεν καλύπτει η επιδότηση 
(αυτόνομη κάλυψη με πόρους των χρηστών). 

 

6. Χρόνος ομιλίας διεθνών κλήσεων >= 250 λεπτών 

 
7. Να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες ξεχωριστού λογαριασμού (split) για το επιπλέον 

ποσό χρέωσης που μπορεί να προκύπτει από αυτό που καλύπτει η ΚΕΔΕ βάσει του 
διαγωνισμού. 

 

8.  Δυνατότητα roaming (για ζώνες που δεν υπάρχει επιπλέον της εθνικής 

χρέωσης) 
 

9. Το ποσό της επιδότησης συσκευής, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί, θα 
πιστώνεται στην ΚΕΔΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ / ΓΙΑ 12 

ΜΗΝΕΣ 
 

(προ ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένω 

ν τελών κινητής 
τηλεφωνίας 12%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 12 
ΜΗΝΕΣ 

 

(προ ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομέν 

ων τελών κινητής 
τηλεφωνίας 12%) 

(αριθμός συνδέσεων 
Χ οικ. προσφορά ανά 

σύνδεση) 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 

  Σ1 = 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 

  Σ2 = 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
INTERNET (DATA) 

  Σ3= 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Σ1+Σ2+Σ3) = .......................... € πλέον ΦΠΑ 
 

ολογράφως ……………………………………………...……………… 

 
ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1)+(ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2) 

= ……………………… 

 


