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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Ο πρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 

 
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

τη µε συνοπτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προµήθειας  «Οθονών 
LED  µε δυνατότητα χρήσης  ως  Scoreboards και τεσσάρων χρονοµέτρων 24 
δευτερολέπτων» για τις ανάγκες αναβάθµισης του εξοπλισµού του Νέου Κλειστού 
Γυµναστηρίου Ηρακλείου.  

Προϋπολογισµού:  57.908,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%), 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 
γ) την υπ’ αριθ. 34/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ µε την οποία 
διατέθηκε η έγκριση πίστωσης, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση της προµήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού,  
δ) τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Λογιστηρίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, επί της ανωτέρω 
απόφασης  για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, και την εγγραφή του στον προϋπολογισµό του 
2017 της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  και 
ε) τους όρους της παρούσας και 

καλεί 

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προµήθειας.  
 
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 
Οδός: Σπ. Μουστακλή Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης Περιοχή Λίντο  
Ταχ.Κωδ.: 71303 
Τηλ.:  2810264560 – 566 -568 
Telefax:  2810 264 561 
E-mail: pagritio@aahaeota.gr 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 
  
Ταχ. ∆/νση: Σπύρου Μουστακλή 
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης 
Περιοχή Λίντο 
 
Πληροφορίες: ∆ηµήτριος Κ. Τσιράκος 
Τηλ.: 2810 264560-566-568-565 
E-mail :  pagritio@aahaeota.gr  /    www.aahaeota.gr 

 
Ηράκλειο 04 Μαΐου 2017 

Αριθµ. Πρωτ:  658  
 
Προµήθεια : «Οθονών LED  µε 
δυνατότητα χρήσης  ως  Scoreboards 
και τεσσάρων χρονοµέτρων 24 
δευτερολέπτων» 
 
Αρ. Πρωτ.  Περιληπτικής ∆ιακήρυξης: 654 
Ηµεροµηνία: 04 Μαΐου 2017 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :      57.908,00 € 
Φ.Π.Α.                      :      11.208,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ :     46.700,00 € 
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Ιστοσελίδα: www.aahaeota.gr 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, οδός  Σπ. Μουστακλή Παγκρήτιο 
στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης Περιοχή Λίντο, την 22-05-2017, ώρα 14:30, ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης της προµήθειας, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  
1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α)  η περιληπτική  προκήρυξη της σύµβασης, 
β)  η παρούσα διακήρυξη, 
γ)  το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ)  οι τεχνικές προδιαγραφές  της προµήθειας  
ε)  τον προϋπολογισµό  της προµήθειας 
στ)  τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 
 
2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι δεν καταβάλλουν   δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, ενώ ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στο γραφείο 
διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ θύρα 1 Παγκρήτιο Στάδιο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 
αναφεροµένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.   
Τα τεύχη της διακήρυξης µπορούν να εκτυπώνονται από τους ενδιαφερόµενους από τις 
ιστοσελίδες  www.heraklion.gr  και  www.aahaeota.gr. 
 
Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού 
1. Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια «Οθονών LED  µε δυνατότητα χρήσης ως  
Scoreboards και τεσσάρων χρονοµέτρων 24 δευτερολέπτων» όπως περιγράφεται στις  
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
2. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης έτσι ώστε να 
υπάρχει η ανάλογη και απαραίτητη συµβατότητα µεταξύ των στοιχείων του εξοπλισµού 
(hardware & software). 
3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν 
στον διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να 
µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του 
άρθρο 132 του Ν.4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 4: Προϋπολογισµός της σύµβασης 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 57.908,00 Ευρώ και αναλύεται σε:  
Καθαρή αξία: 46.700,00 €  & Φόρος Προστιθέµενης Αξίας:  11.208,00 €. 
. 
Άρθρο 5: Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου 
1. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και βαρύνει 
τους κωδικούς του προϋπολογισµού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για το 2017 (µετά από σχετική απόφαση 
διοικητικού συµβουλίου για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) 
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2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 
4. Οι πληρωµές θα γίνονται σε έξι ισόποσες δόσεις µε την πρώτη να καταβάλλεται µε την 
παράδοση και παραλαβή σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισµού και οι άλλες στο τέλος κάθε 
επόµενου µήνα. 
Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 
Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 7: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος 
διενέργειας του διαγωνισµού 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται 
η 22-05-2017, ηµέρα ∆ευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:30 
µ.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο συναντήσεων 
του διοικητικού συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, θύρα 1 Παγκρήτιο Στάδιο. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ηµέρα, µε απόφαση της  Επιτροπής προµηθειών και έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται εγγράφως, δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους 
οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης επίσηµα, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ,  
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου και στον ιστότοπο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Αν και στη νέα 
αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί και 
νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων 
εδαφίων. 
 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 7 είτε (α) µε 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του …………..  

για την προµήθεια: ««Οθονών LED  µε δυνατότητα χρήσης ως  Scoreboards και 
τεσσάρων χρονοµέτρων 24 δευτερολέπτων»» 

µε αναθέτουσα αρχή την Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 25-05-2017. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 9.  
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, 
τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. 
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Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, 
σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, 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 (συµπεριλαµβανοµένης της 
κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

Άρθρο 9: Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
2. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει το 
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της παρούσας. 
Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων 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 
 

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης. 
4. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης.  
 

Άρθρο 10: Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
1. Η τιµή του προς προµήθεια υλικού  δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 
2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ 
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 
Κατακύρωση  
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 
µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή 
µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων 
οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 
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Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 
της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα 
και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της 
και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η 
υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, 
οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι 
των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού τους.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα 
ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία 
καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται 
απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω 
στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
ε) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύµβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα 
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. 
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i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 
της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή 
αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας. 
β) Το διοικητικό συµβούλιο είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν 
γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες 
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα 
τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 
καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, 
εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 
 

Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται  και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού 
µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
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3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισµού   
Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους 
των παρακάτω περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 
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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Όταν ο  προσφέρων 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  
η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν 
ο προσφέρων 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. ∆εν αποκλείεται  ο προσφέρων, 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. 
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3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν 
ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε 
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 εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται  η 
παράγραφος 2. 
5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις 
των παραγράφων 1, 2 και 4. 
6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός 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 παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 
στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή 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 στο κράτος - µέλος στο οποίο 
ισχύει η απόφαση 
7. 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. 
8. Οικονοµικός φορέας που του 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 δηµοσίων (διαγωνισµό). 
 
Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής   
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται 
να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι 
στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό 
ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
 
Άρθρο 15: Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως 
εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 14 
της παρούσας. 

17PROC006136427 2017-05-04



Σελίδα 9/22 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο 
έντυπο (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
 
Άρθρο 16: ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 
1. ∆ικαιολογητικά 
α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα 
άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε 
το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (β) της 
παρούσας.  
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι 
µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7. 
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει 
επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του 
άρθρου 7. 
δ. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 
 
2.   ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 οι οικονοµικοί 
φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού µητρώου 
(ποινικού µητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα 
πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή 
του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 
είναι: 
(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό 
φορέα, 
(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ 
των µελών της διοίκησής τους εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 
γ. αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του 
άρθρου 13 της παρούσας. 
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Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. 
 
32. ∆ικαιολογητικά για την κάλυψη του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 14 
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 14.  (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που 
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό 
ανάθεση σύµβασης. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα 
Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός 
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 
µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος 
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου 
εκπροσώπου. 
 
Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι  µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. 
 
Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
1. 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 καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 
πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόµενα στοιχεία. 
2. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής 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 ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
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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. 
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ 
και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
 
Άρθρο 19: Ενστάσεις  
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του διοικητικού συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία 
αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθ. 79/2016 Απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ), εντός προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, 
η καταβολή παραβόλου υπέρ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη του διοικητικού 
συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,  αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύµβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί 
ένσταση η οποία υποβάλλεται στο διοικητικό συµβούλιο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ µέχρι πέντε (5) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης 
αποφασίζει διοικητικό συµβούλιο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη του διοικητικού συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,  αν η ένσταση γίνει 
δεκτή. 
 
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 
1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των 
τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό 
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από 
το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε 
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από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
4 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
µετάφραση στην ελληνική. 
5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε 
τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 
 
Άρθρο 21: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 
νοµοθετηµάτων: 
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος 
Α') 
- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» . 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, 
δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της 
 
Άρθρο 22: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ήµου Ηρακλείου, στο πίνακα ανακοινώσεων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ αναρτάται στο πρόγραµµα 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και στην ιστοσελίδα 
της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  (www.aahaeota.gr). 
 
Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης 
Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα 
αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά 
ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
1. Το συµφωνητικό 
2. Η παρούσα διακήρυξη 
3. Τεχνικές προδιαγραφές  
 
Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες 
που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά 
µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 15/05/2017. 
 
Άρθρο 25: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
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Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προµήθειας. 
 
Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας 
Η προµήθεια πρέπει να παραδοθεί µέχρι την 20/06/2017 στο Νέο Κλειστό Γυµναστήριο 
Ηρακλείου περιοχή ΒΙΠΕ Ηρακλείου. Η παράδοση του εξοπλισµού προϋποθέτει την τοποθέτηση  
και καλή λειτουργία του. 
  
Άρθρο 27 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις 
Η έγκριση διενέργειας της δηµοπρατούµενης προµήθειας  και η δέσµευση της σχετικής 
πίστωσης, αποφασίστηκε µε την υπ’αριθµ. 34/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η προµήθεια αφορά σε δύο  έγχρωµες LED οθόνες ψηλής ευκρίνειας  µε δυνατότητα λειτουργίας 

ως  scoreboards για όλες τις αθλοπαιδιές και την προµήθεια τεσσάρων χρονοµέτρων 24 

δευτερολέπτων για τις ανάγκες των αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων του Νέου Κλειστού 

Γυµναστηρίου Ηρακλείου στην περιοχή της ΒΙΠΕ Ηρακλείου, και το οποίο θα φιλοξενήσει 

µεγάλα αθλητικά γεγονότα οµαδικών αθληµάτων.         

Ποιο συγκεκριµένα οι οθόνες  LED θα πρέπει να  πληρούν τα  παρακάτω ελάχιστα 

χαρακτηριστικά:  

  

1. Γενική Περιγραφή 
Το υπο προµήθεια ηλεκτρονικό σύστηµα χρονοµέτρησης και αποτελεσµάτων αγώνων για το 
Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου «∆ύο Αοράκια» πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τους 
διεθνείς κανονισµούς των οµοσπονδιών Euroleague, FIBA, FIVB, IHF, FIFA, ΕΟΚ, Basket 
League και να καλύπτει τις απαιτήσεις αγώνων Παγκόσµιου και Ευρωπαϊκού επιπέδου. 
 
Το σύστηµα πρέπει να είναι πλήρες και να αποτελείται από: 

- 2 τεµάχια οθόνες LED/ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων. ∆ιαστάσεις της κάθε οθόνης: 6,00 
x 3,00 m 

- 1 φορητό Η/Υ χειρισµού µε λογισµικό video, λογισµικό καλαθοσφαίρισης, λογισµικό 
χειροσφαίρισης, λογισµικό πετοσφαίρισης και λογισµικό ποδοσφαίρου σάλας 

- 1 τεµάχιο συσκευή παραγωγής video για σύνδεση µε το φορητό Η/Υ και τις οθόνες 
- 1 κεντρικό χειριστήριο νέας τεχνολογίας των οθόνων LED/ηλεκτρονικοί πίνακες 

αποτελεσµάτων για διεξαγωγή αγώνων 
- τα καλώδια δεδοµένων (data) από τον κάθε πίνακα προς τη Γραµµατεία 
- 2 τεµάχια εξωτερικές κόρνες υψηλής ισχύος 
- 1 εξωτερικό remote χειριστήριο START/STOP   
- άµεση σύνδεση µε τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά χρονόµετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ 
- άµεση σύνδεση µε τις υπάρχουσες κίτρινες και κόκκινες φωτεινές µπάρες LED στα ταµπλό των 

µπασκετών 
- άµεση σύνδεση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα σφυρίχτρας διαιτητών precision-time 
- άµεση σύνδεση µε τα συστήµατα των στατιστικών, γραφικών και τηλεοπτικών µεταδόσεων για 

άµεση αποστολή όλων των στοιχείων του πίνακα 
- άµεση σύνδεση µε το πρόγραµµα στατιστικών της Euroleague 

 
Οι οθόνες LED/ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων πρέπει να είναι απολύτως συµβατοί µε τα 
ηλεκτρονικά χρονόµετρα επίθεσης 24΄΄ - 14΄΄, µε χρόνο αγώνα και δέκατο δευτερολέπτου 
επιπέδου Euroleague που βρίσκονται ήδη εγκατεστηµένα στο Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου. 
Η σύνδεση των ηλεκτρονικών πινάκων και χρονοµέτρων πρέπει να γίνει στην κεντρική 
κονσόλα χειρισµού και να λειτουργούν ως ενιαίο και ολοκληρωµένο σύστηµα χρονοµέτρησης 
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και αποτελεσµάτων αγώνων. Ο χρόνος αγώνα στα χρονόµετρα µε τον κεντρικό χρόνο των 
οθόνων πρέπει να είναι απολύτως συγχρονισµένοι. 

 
Το ηλεκτρονικό σύστηµα χρονοµέτρησης και αποτελεσµάτων αγώνων πρέπει να µπορεί να 
επεκταθεί µε την προσθήκη ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσµάτων, έγχρωµων οθονών LED, 
ηλεκτρονικών χρονοµέτρων αποδυτηρίων καθώς και να είναι συµβατό µε το σύστηµα 
precision-time το οποίο είναι απαραίτητο για αγώνες Ευρωπαϊκού επιπέδου ή A1 Εθνικής 
Κατηγορίας. Το ηλεκτρονικό σύστηµα πρέπει να µπορεί να συνδεθεί άµεσα χωρίς επιπλέον 
προµήθεια µε τα συστήµατα για τηλεοπτικές µεταδόσεις της Novasports, ΕΡΤ και OTE TV και 
στατιστικών/γραφικών/live streaming της Galanis Sports Data, Digicom και SportComm. 
 
Οι οθόνες LED/ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων πρέπει να είναι τεχνολογίας LED, τύπου 
Full Colour Real Time Video, κατασκευασµένες για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φωτεινών 
στοιχείων (περισσότερες από 100.000 ώρες λειτουργίας). Επιπλέον πρέπει να είναι κατάλληλες 
να εµφανίζουν αποτελέσµατα αγώνων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, πετοσφαίρισης, 
ποδοσφαίρου σάλας αλλά και κείµενο, βίντεο, ζωντανό βίντεο (σύνδεση µε κάµερα ή drοwn), 
διαφηµίσεις, φωτογραφίες, κτλ. 
 
2. Εγγυήσεις, πιστοποιητικά, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 
Οι οθόνες LED/ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων πρέπει να φέρουν εγγύηση τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών (για πλήρη σειρά εργασιών και όλων των εξαρτηµάτων, τροφοδοτικών, κλπ.) 
και επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Επιπλέον πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένες µε ISO9001:2008, CE και RoHS. Ο προµηθευτής πρέπει να αναλάβει την πλήρη 
τοποθέτηση και σύνδεση των πινάκων, την εκπαίδευση των χειριστών καθώς και να παρέχει 
πλήρη και άµεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Το σύστηµα πρέπει να συνοδεύεται 
από κατάλληλα εγχειρίδια χρήσης στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Οι οθόνες LED πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, πιστοποιηµένες µε ISO9001:2008, CE και 
RoHS και να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

- Η κάθε οθόνη να είναι έγχρωµη και να αποτελείται από εικονοστοιχεία (pixels) σε διάταξη 
576x288 µε απόσταση κέντρου εικονοστοιχείου στο επόµενο εικονοστοιχείο (pixel pitch) 
10mm. Κάθε εικονοστοιχείο να αποτελείται από τρία (3) LEDs (1R-1G-1B). 

- Τα εικονοστοιχεία (pixels) της οθόνης πρέπει να είναι κατανεµηµένα σε τµήµατα πλακετών 
(PCB modules). Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης από ένα LED 
έως ολόκληρο module. 

- Η φωτεινότητα να είναι τουλάχιστον 7.000 nits (cd/m2) και να ρυθµίζεται αυτόµατα ή 
χειροκίνητα µέσω του λογισµικού και µέσω φωτοευαίσθητου αισθητήρα (sensor) που θα 
βρίσκεται ενσωµατωµένος στον πίνακα και ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες φωτισµού. 
Ο αισθητήρας να έχει δυνατότητα (διακοσίων πενήντα έξι) 256 επιπέδων φωτεινότητας 
κατανεµηµένες σε δεκαέξι (16) διαβαθµίσεις. 
- Η οθόνη του πίνακα να είναι εφοδιασµένη µε ειδικά οριζόντια σκίαστρα (flyer) 
σε κάθε pixel για άριστη αναγνωσιµότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού του 
αγωνιστικού χώρου αλλά και για την ασφάλεια του πίνακα. 
- Πρέπει να φέρουν θύρες πρόσβασης και αποκατάστασης βλαβών στην οπίσθια 
πλευρά. 
- Να διαθέτουν ανεµιστήρες στο εσωτερικό τους για µείωση της θερµοκρασίας 
κατά τη λειτουργία τους. 
- Να είναι κατασκευάσµενες από αλουµίνιο. 
- Να επιτυγχάνουν γωνίες ανάγνωσης 120°. 
- Να διαθέτουν µαύρο διακοσµητικό περίγραµµα για καλύτερο οπτικό 
αποτέλεσµα. 
- Η τροφοδοσία πρέπει να είναι 230V – 50Hz. 
 
4. Ενδείξεις και λειτουργία οθονών  
Οι οθόνες LED πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργούν και ως video wall για την προβολή 
ζωντανού βίντεο, διαφηµίσεων, εικόνων, µηνυµάτων, κλπ. καθώς και ως κλασσικοί 
ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων για αγώνες καλαθοσφαίρισης µέσω κατάλληλου 
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λογισµικού και χειριστηρίων. Ο χειρισµός των οθονών για διεξαγωγή αγώνων καλαθοσφαίρισης 
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά µέσω χειριστηρίου και όχι από φορητό Η/Υ. 

 
4.1 Λειτουργία ως οθόνες LED (video wall) 
Οι οθόνες LED πρέπει να συνοδεύονται από λογισµικό διαχείρισης και προβολής περιεχοµένου 
το οποίο θα είναι εγκατεστηµένο και απολύτως λειτουργικό στον κεντρικό φορητό Η/Υ. Το 
µενού του λογισµικού πρέπει να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Το λογισµικό 
πρέπει να υλοποιεί τις παρακάτω λειτουργίες: 
 

- επιλογή προβολής περιεχοµένου για κάθε οθόνη ξεχωριστά ή και µαζί (πρέπει ο χρήστης να 
µπορεί κατ’ επιλογή να προβάλλει το ίδιο περιεχόµενο και στις 2 οθόνες ή διαφορετικό σε κάθε 
µία) 

 
- επιλογή του είδους περιεχοµένου που θα προβληθεί από λίστα (κενή ένδειξη, βίντεο, ζωντανό 

βίντεο, εικόνες, γραφικά, µήνυµα, ιστοσελίδα, διεξαγωγή αγώνα καλαθοσφαίρισης). Η 
εναλλαγή πρέπει να γίνεται µε άµεσο και εύκολο τρόπο. Το ζωντανό βίντεο πρέπει να µπορεί 
να λαµβάνεται είτε από τηλεοπτικές κάµερες, drone ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή λήψης video 

 
- επιλογή της διάταξης προβολής (layout) της κάθε οθόνης (η κάθε οθόνη πρέπει να µπορεί να 

διαιρεθεί σε κοµµάτια τα οποία θα προβάλλουν διαφορετικό περιεχόµενο ταυτόχρονα) 
 
- δηµιουργία λιστών ώστε να οργανώνονται καλύτερα τα προς εµφάνιση στοιχεία (βίντεο, 

εικόνες, µηνύµατα) καθώς και δυνατότητα ιεράρχησης αλλά και χρονοπρογραµµατισµού των 
στοιχείων που θα εµφανίζονται στον πίνακα 

 
- δηµιουργία και αποθήκευση κειµένων µέσω ενσωµατωµένου κειµενογράφου ο οποίος θα δίνει 

στο χρήστη την επιλογή για επεξεργασία κειµένου (γραµµατοσειρά, χρώµατα, στοίχιση, κλπ.). 
Ο κειµενογράφος πρέπει να αποτελεί µέρος του λογισµικού και όχι να είναι ξεχωριστό 
πρόγραµµα. 

 
- καταχώρηση ιστοσελίδων για προβολή ζωντανού περιεχοµένου από διακοµιστές, 
 
- σύνδεση µε τα προγράµµατα της στατιστικής υπηρεσίας (Galanis Sports Data, Digicom, 

SportsComm) για προβολή καρτών µε στατιστικά στοιχεία του αγώνα 
 
 
4.2 Λειτουργία ως ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων καλαθοσφαίρισης 
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIBA [FIBA Official Basketball Rules 2012 / Basketball 
Equipment / Κεφάλαιο 8, σελίδες 12 - 16] οι ενδείξεις για κάθε ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να 
είναι οι εξής:  

- χρόνος αγώνα µε 4 ψηφία (10:00 έως 0:0 σε αντίστροφη µέτρηση) κίτρινου χρώµατος ύψους 
τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm  τα οποία θα σχηµατίζονται από 
εικονοστοιχεία (pixels). Επίσης πρέπει να υπάρχει κόκκινο φωτεινό σηµείο (ανάµεσα στα 4 
ψηφία του χρόνου) το οποίο θα ανάβει όταν ο χρόνος δεν µετρά (stop). Στο τελευταίο λεπτό 
πρέπει να εµφανίζεται δέκατο δευτερολέπτου ως εξής: 59.9, 59.8, 59.7, …, 09.9, 09.8, … , 
0.9, 0.8, … , 0.0. 

 
- κατά τη λήξη του χρόνου αγώνα πρέπει να ηχεί αυτόµατα κόρνα µεγάλης ισχύος (112 dB) και 

να ανάβει κόκκινο φωτεινό πλαίσιο στο ταµπλό της µπασκέτας. Οι κόκκινες γραµµές των δύο 
ταµπλό θα είναι απολύτως συγχρονισµένες µε το χρόνο αγώνα αλλά και µεταξύ τους. Επιπλέον 
πρέπει να µπορεί ο κριτής να ηχήσει χειροκίνητα την κόρνα όταν το επιθυµεί.  

 
- σκορ για κάθε οµάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 199. Για κάθε οµάδα πρέπει να 
υπάρχουν 3 ψηφία πράσινου χρώµατος τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) 
ύψους τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm. 
 
- τριών time-outs για κάθε οµάδα µε κίτρινα φωτεινά σηµεία. Η µέτρηση του χρόνου 
time-out πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρονόµετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. Το ύψος 
των ψηφίων του χρονοµέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 mm και πλάτους 
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τουλάχιστον 125 mm. Επίσης κατά τη µέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 
δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου time-out καθώς και στη λήξη του χρόνου time-out. 
Ακόµη πρέπει να µπορεί ο χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out. 
 
- περίοδος µε ένα αριθµητικό ψηφίο (από 1 έως 4 και παράταση) λευκού χρώµατος 
ύψους τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm.   
 
- οµαδικές ποινές µε ένα αριθµητικό ψηφίο για κάθε οµάδα (από 1 έως 5) κόκκινου 
χρώµατος ύψους τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm. Οι οµαδικές ποινές 
θα ενηµερώνονται αυτόµατα από τις ατοµικές. 
 
- ένδειξη της οµάδας που έχει την κατοχή της µπάλας. 
 
- υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει µέτρηση του χρόνου διαλείµµατος µεταξύ των 
περιόδων καθώς και του ηµιχρόνου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Η µέτρηση πρέπει να 
ξεκινά αυτόµατα µετά τη λήξη του χρόνου περιόδου ενώ µετά τη λήξη της µέτρησης 
διαλείµµατος να επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης 
πρέπει να υπάρχει µέτρηση χρόνου προετοιµασίας πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει 
υποχρεωτικά ο χρήστης να µπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το χρόνο 
περιόδου, το χρόνο προετοιµασίας (pre-game) και το χρόνο διαλείµµατος (π.χ.: 10 λεπτά για 
το χρόνο περιόδου, 2 λεπτά για το χρόνο µεταξύ 1ης και 2ης περιόδου και µεταξύ 3ης και 4ης 
περιόδου, 15 λεπτά για το χρόνο ηµιχρόνου). Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια µέτρησης 
των χρόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να µπορεί να διατηρεί το χειρισµό για 
επεξεργασία δεδοµένων του πίνακα και όχι να είναι κλειδωµένο το χειριστήριο. Επίσης πρέπει 
να επιτρέπεται η επεξεργασία του χρόνου διαλειµµάτων για προσθήκη 1 λεπτού ακόµη σε 
περίπτωση instant replay. 
 
- ονόµατα οµάδων µε 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε οµάδα λευκού χρώµατος 
ύψους τουλάχιστον 300 mm. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί 
χαρακτήρες. Ενδεικτικά: HEL vs FRA, ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 

 
- ένδειξη του παίκτη που διέπραξε το τελευταίο φάουλ µε κόκκινο χρώµα ύψος 
τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm. 
 
- αριθµός φανέλας για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά 
µε 2 αριθµητικά ψηφία (από 0 έως 99) κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 160 mm.  
 
- ατοµικές ποινές για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά µε 
1 αριθµητικό ψηφίο (από 0 έως 9) κόκκινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 160 mm. Κάθε νέα 
ποινή να αναβοσβήνει για 5΄΄ µε συχνότητα 1Hz ώστε να φαίνεται η νέα καταχώρηση. 
 
- πόντοι για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά µε 1 
αριθµητικό ψηφίο πράσινου χρώµατος (από 0 έως 99) ύψους τουλάχιστον 160 mm. Οι 
ατοµικοί πόντοι πρέπει να αθροίζονται στο συνολικό σκορ της κάθε οµάδας. 
 
- ένδειξη IN/OUT για κάθε παίκτη µε κίτρινη φωτεινή παύλα (12 παίκτες για κάθε οµάδα 
– σύνολο 24) 
 
- ονόµατα παικτών (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά µε 12 
χαρακτήρες λευκού ή κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 160 mm. 
 
- καλιµπράρισµα των φωτεινών µπαρών LED (κόκκινες και κίτρινες) µε το µηδενισµό των 
χρόνων (αγώνα και 24΄΄) για ακρίβεια στο instant replay Hawk Eye σε επίπεδο 25 fps 
[υποχρεωτικό για αγώνες Euroleague]. 
 

4.3 Λειτουργία ως ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων χειροσφαίρισης 
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της IHF οι ενδείξεις για κάθε ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να 
είναι οι εξής:  
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- χρόνος αγώνα µε 4 ψηφία (από 0:0 έως 30:00 σε κανονική µέτρηση) κίτρινου 
χρώµατος ύψους τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm  τα οποία θα 
σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). 
 
- σκορ για κάθε οµάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 99. Για κάθε οµάδα πρέπει να 
υπάρχουν 2 ψηφία πράσινου χρώµατος τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) 
ύψους τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm. 

 
- τριών time-outs για κάθε οµάδα µε κίτρινα φωτεινά σηµεία. Η διάρκεια του time-out 
πρέπει να είναι 1 λεπτό και η µέτρησή του πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρονόµετρο από 
αυτό του χρόνου αγώνα. Το ύψος των ψηφίων του χρονοµέτρου time-out πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 250 mm. Επίσης κατά τη µέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 
δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου time-out καθώς και στη λήξη του χρόνου time-out. 
Ακόµη πρέπει να µπορεί ο χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out. 
- περίοδος µε ένα αριθµητικό ψηφίο λευκού χρώµατος ύψους τουλάχιστον 250 mm και 
πλάτους τουλάχιστον 125 mm.   
 
- κίτρινες κάρτες µε ένα αριθµητικό ψηφίο για κάθε οµάδα κίτρινου χρώµατος ύψους 
τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm. 
 
- 3 δίλεπτες αποβολές για κάθε οµάδα στις οποίες θα αναγράφεται ο παίκτης που 
διέπραξε την ποινή και ο χρόνος αντίστροφης µέτρησης (της µορφής ΧΧ - 2:00) ύψους 
τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm. Οι αποβολές θα αναγράφονται η µία 
κάτω από την άλλη, 
 
- ονόµατα οµάδων µε 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε οµάδα λευκού χρώµατος 
ύψους τουλάχιστον 300 mm. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί 
χαρακτήρες. Ενδεικτικά: HEL vs FRA, ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 
 

- αριθµός φανέλας για κάθε παίκτη (16 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 32) ξεχωριστά 
µε 2 αριθµητικά ψηφία (από 0 έως 99) κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 120 mm.  
 
- ονόµατα παικτών (16 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 32) ξεχωριστά µε 12 
χαρακτήρες λευκού ή κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 120 mm. 
 
- αριθµός δίλεπτων αποβολών για κάθε παίκτη ξεχωριστά µε 1 αριθµητικό ψηφίο (από 0 
έως 9) ύψους τουλάχιστον 120 mm. Με κίτρινο χρώµα πρέπει να απεικονίζονται οι πρώτες 2 
και µε κόκκινο χρώµα η 3η. 
 
- πρέπει να υπάρχει µέτρηση του χρόνου διαλείµµατος µεταξύ των 2 ηµιχρόνων στο 
κεντρικό ρολόι του πίνακα. Η µέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόµατα µετά τη λήξη του χρόνου 
ηµιχρόνου ενώ µετά τη λήξη της µέτρησης διαλείµµατος να επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου 
στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει µέτρηση χρόνου προετοιµασίας 
πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να µπορεί να προεπιλέξει πριν 
την έναρξη του αγώνα το χρόνο περιόδου, το χρόνο προετοιµασίας (pre-game) και το χρόνο 
διαλείµµατος (π.χ.: 30 λεπτά για το χρόνο περιόδου, 10 λεπτά για το χρόνο διαλείµµατος). 
Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια µέτρησης των χρόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω ο 
χειριστής να µπορεί να διατηρεί το χειρισµό για επεξεργασία δεδοµένων του πίνακα και όχι να 
είναι κλειδωµένο το χειριστήριο.  

 
4.4 Λειτουργία ως ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων πετοσφαίρισης 
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIVB οι ενδείξεις για κάθε ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει 
να είναι οι εξής:  
 

- διάρκεια σετ (ρολόι) µε ψηφία κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 300 mm και πλάτους 
τουλάχιστον 150 mm  τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). 
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- σκορ τρέχοντος σετ για κάθε οµάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 99. Για κάθε οµάδα πρέπει 
να υπάρχουν 2 ψηφία πράσινου χρώµατος τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία 
(pixels) ύψους τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm. 

 
- δύο time-outs/σετ για κάθε οµάδα µε κίτρινα φωτεινά σηµεία. Η διάρκεια του time-out 

πρέπει να είναι 30 δευτερόλεπτα και η µέτρησή του πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό 
χρονόµετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. Το ύψος των ψηφίων του χρονοµέτρου time-out 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 mm. Επίσης πρέπει να ηχεί η κόρνα στη λήξη του χρόνου 
time-out. Ακόµη πρέπει να µπορεί ο χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out. 
 
- για τα time-outs πρέπει να γίνεται επιλογή από το χειριστή αν θα υπάρχουν και 
αυτόµατα τεχνικά time-outs 60΄΄ διαφορετικά θα δίνονται κανονικά time-outs 30΄΄. 
 
- αριθµός σετ µε ένα αριθµητικό ψηφίο λευκού χρώµατος ύψους τουλάχιστον 250 mm 
και πλάτους τουλάχιστον 125 mm.   
 
- νικηφόρα σετ για κάθε οµάδα µε ένα αριθµητικό ψηφίο για κάθε οµάδα κόκκινου 
χρώµατος ύψους τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm. 
 
- αποτελέσµατα προηγούµενων σετ της µορφής 1: XX-XX µε ψηφία ύψους τουλάχιστον 
210 mm και πλάτους τουλάχιστον 105 mm. 
 
- ονόµατα οµάδων µε 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε οµάδα λευκού χρώµατος 
ύψους τουλάχιστον 300 mm. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί 
χαρακτήρες. Ενδεικτικά: HEL vs FRA, ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 
 
- αριθµός φανέλας για κάθε παίκτη (18 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 36) ξεχωριστά 
µε 2 αριθµητικά ψηφία (από 0 έως 99) κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 120 mm.  
 
- ονόµατα παικτών (18 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 36) ξεχωριστά µε 12 
χαρακτήρες λευκού ή κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 120 mm. 
 
- πρέπει να υπάρχει µέτρηση του χρόνου διαλείµµατος 3 λεπτών µεταξύ των σετ στο 
κεντρικό ρολόι του πίνακα. Η µέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόµατα µετά τη λήξη του χρόνου 
ηµιχρόνου ενώ µετά τη λήξη της µέτρησης διαλείµµατος να επαναφέρεται ο χρόνος 
περιόδου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει µέτρηση χρόνου 
προετοιµασίας 10 λεπτών πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να 
µπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το χρόνο προετοιµασίας (pre-game) και 
το χρόνο διαλείµµατος. Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια µέτρησης των χρόνων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να µπορεί να διατηρεί το χειρισµό για επεξεργασία 
δεδοµένων του πίνακα και όχι να είναι κλειδωµένο το χειριστήριο.  
 
4.5 Λειτουργία ως ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσµάτων ποδοσφαίρου σάλας 
Οι ενδείξεις για κάθε ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι οι εξής:  
 
- χρόνος αγώνα µε 4 ψηφία (από 20:00 έως 0:0 σε αντίστροφη µέτρηση) κίτρινου 
χρώµατος ύψους τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm τα οποία θα 
σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). Επίσης πρέπει να υπάρχει κόκκινο φωτεινό 
σηµείο (ανάµεσα στα 4 ψηφία του χρόνου) το οποίο θα ανάβει όταν ο χρόνος δεν µετρά 
(stop). 
 

- σκορ για κάθε οµάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 99. Για κάθε οµάδα πρέπει να 
υπάρχουν 2 ψηφία πράσινου χρώµατος τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία 
(pixels) ύψους τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm. 
 
- 1 time-out/περίοδο διάρκειας 1 λεπτού για κάθε οµάδα µε κίτρινο φωτεινό σηµείο. Η 
µέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρονόµετρο από αυτό του 
χρόνου αγώνα. Το ύψος των ψηφίων του χρονοµέτρου time-out πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 250 mm. Επίσης κατά τη µέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η 
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κόρνα 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου time-out καθώς και στη λήξη του 
χρόνου time-out. Ακόµη πρέπει να µπορεί ο χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου 
time-out. 
 
- περίοδος µε ένα αριθµητικό ψηφίο λευκού χρώµατος ύψους τουλάχιστον 250 mm και 
πλάτους τουλάχιστον 125 mm.   

 
- οµαδικές ποινές µε ένα αριθµητικό ψηφίο για κάθε οµάδα κόκκινου χρώµατος ύψους 
τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm.  
 
- ονόµατα οµάδων µε 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε οµάδα λευκού χρώµατος 
ύψους τουλάχιστον 300 mm. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί 
χαρακτήρες. Ενδεικτικά: HEL vs FRA, ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 
 
- αριθµός φανέλας για κάθε παίκτη (14 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 28) ξεχωριστά 
µε 2 αριθµητικά ψηφία (από 0 έως 99) κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 140 mm.  
 
- ονόµατα παικτών (14 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 28) ξεχωριστά µε 12 
χαρακτήρες λευκού ή κίτρινου χρώµατος ύψους τουλάχιστον 140 mm. 
 
5. Λειτουργίες/χαρακτηριστικά κεντρικού χειριστηρίου  
Το κεντρικό χειριστήριο για διεξαγωγή αγώνων που θα συνοδεύει της οθόνες LED πρέπει 
να είναι νέας τεχνολογίας, υψηλής αξιοπιστίας, εύχρηστο και σχεδιασµένο σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις διεθνών Κριτών. 
 

Το χειριστήριο πρέπει να διαθέτει έγχρωµη οθόνη αφής τουλάχιστον 7 ιντσών και 
κατάλληλο µενού για εξυπηρέτηση του χειριστή. Επίσης πρέπει να διαθέτει κατάλληλα 
πλήκτρα και διακόπτες εξωτερικά της οθόνης για υλοποίηση ενεργειών κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. 

 
Το χειριστήριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εισόδους και εξόδους για σύνδεση µε τις 
οθόνες LED, µε φορητό Η/Υ, µε ηλεκτρονικούς πίνακες αποτελεσµάτων, τα χρονόµετρα 
επίθεσης 24΄΄- 14΄΄, το remote χειριστήριο START/STOP, το remote χειριστήριο 24΄΄, 
το precision time, θύρες USB, σειριακή θύρα, δυνατότητα για ασύρµατη επικοινωνία και 
τα προγράµµατα στατιστικής. 
 
Από το µενού ο χειριστής πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιήσει: 

- Επιλογή αγωνίσµατος (το χειριστήριο πρέπει µελλοντικά να µπορεί να αναβαθµιστεί µε 
την προσθήκη και άλλων αθληµάτων όπως χειροσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο 
σάλας, κλπ.) 

- Επιλογή παραµετροποίησης ενδείξεων πίνακα (θέσης, περιεχόµενο, µέγεθος, χρώµα) για 
όλες τις ενδείξεις. 

- Καταχώρηση ονοµάτων οµάδων και παικτών πριν από τον αγώνα. 
- Αποθήκευση ονοµάτων οµάδων και παικτών για µελλοντική τους επανάκληση. 
- Αποθήκευση ρυθµίσεων αγώνων (Παγκόσµιο επίπεδο, παιδικοί αγώνες, κλπ.). 
- Επαναφορά των αποτελεσµάτων του τελευταίου αγώνα (Last Game Re-Call). 
- Αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος να 

γίνεται άµεση επαναφορά µε την λειτουργία της επανάκλησης (Re-Call). 
- Ρύθµιση της φωτεινότητας των ενδείξεων του πίνακα και των χρονοµέτρων ανάλογα µε 

τις συνθήκες φωτισµού στον αγωνιστικό χώρο (δυνατός/χαµηλός φωτισµός) µε 
τουλάχιστον 8 επίπεδα φωτεινότητας. 

- Ρύθµιση φωτεινότητας της οθόνης του χειριστηρίου. 
- Μεταφορά από την µια αγωνιστική περίοδο στην άλλη µε µηδενισµούς των στοιχείων 

αγώνα όπως ορίζουν οι κανονισµοί. 
- ∆ιόρθωση τρέχοντος χρόνου αγώνα και σε επίπεδο δεκάτων δευτερολέπτου. 
- ∆ιόρθωση χρόνου επίθεσης 24΄΄ και σε επίπεδο δεκάτων δευτερολέπτου. 
- Επαναφορά στο τελευταίο χρόνο επίθεσης 24΄΄ πριν από λανθασµένο reset. 

 
Το µενού του χειριστηρίου πρέπει να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 
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Η επικοινωνία των ηλεκτρονικών πινάκων µε το χειριστήριο στη Γραµµατεία πρέπει να 
γίνεται υποχρεωτικά ενσύρµατα µέσω καλωδίου, και όχι ασύρµατα, για την εξασφάλιση 
της αξιοπιστίας κατά τη χρονοµέτρηση και αποφυγή παρεµβολών. 
 
Ο χειρισµός των λειτουργιών του πίνακα πρέπει να γίνεται µε ελάχιστες κινήσεις που 
επιτρέπουν στον Κριτή να παραµείνει αφοσιωµένος στον αγώνα ενώ µε απλό τρόπο 
πρέπει να γίνεται και η διόρθωση των λανθασµένων επιλογών. 
 
Για την εξασφάλιση της ορθής διεξαγωγής των πρωταθληµάτων καλαθοσφαίρισης, ο 
χειρισµός των ηλεκτρονικών πινάκων πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις της 
Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης [∆ιαβιβαστικό Κανονισµών / Αρ. Πρωτ.: 4998 / 
02 Οκτωβρίου 2014] και της σχετικής Οδηγίας του Συνδέσµου Κριτών Καλαθοσφαίρισης 
Νοµού Αττικής. 

 

 
Β. Επέκταση υπαρχόντων ηλεκτρονικών χρονοµέτρων επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ µε χρόνο αγώνα και 

δέκατο δευτερολέπτου επιπέδου Euroleague 

 
Απαιτείται επέκταση των υπαρχόντων ηλεκτρονικών χρονοµέτρων σε τρίπλευρα. Η επέκταση 

περιλαµβάνει την προσθήκη συνολικά 4 όψεων στα ήδη υπάρχοντα χρονόµετρα. Η κάθε νέα όψη 

πρέπει να έχει απολύτως την ίδια λειτουργία, το ίδιο µέγεθος, τις ίδιες ακριβώς ενδείξεις και ύψη 

ψηφίων µε τα υπάρχοντα χρονόµετρα.  

 

Οι τέσσερις επεκτάσεις µαζί µε τις δύο υπάρχοντες όψεις πρέπει να σχηµατίσουν δύο τρίπλευρα 

ηλεκτρονικά χρονόµετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄. Η νέα κατασκευή θα περιλαµβάνει και κατάλληλες 

βάσεις τοποθέτησης των τρίπλευρων συσκευών επάνω στις µπασκέτες. Οι βάσεις πρέπει να είναι 

στιβαρές και σταθερές, κατάλληλες για τους κραδασµούς από καρφώµατα. 

 

Η λειτουργία των χρονοµέτρων πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη µε τις διεθνείς προδιαγραφές της 

FIBA αλλά και της Euroleague. 

 

∆ιαστάσεις της κάθε όψης: 770x770x115 mm 

 

Οι ενδείξεις της κάθε πλευράς των ηλεκτρονικών χρονοµέτρων πρέπει να είναι οι εξής: 

 

Χρόνος επίθεσης 
Αριθµός ψηφίων: 2 (µεταξύ των δύο ψηφίων πρέπει να υπάρχει τελεία η οποία θα ανάβει όταν ο 

χρόνος επίθεσης βρίσκεται κάτω από τα 5 sec για να φαίνεται ο χρόνος επίθεσης µε δέκατο 

δευτερολέπτου και να αποφεύγεται η σύγχυση µεταξύ του 24 και του 2.4, του 23 και του 2.3, κ.ο.κ.) 

Χρώµα ψηφίων: κόκκινο 

Ύψος ψηφίων: 310 mm 

Πλάτος ψηφίων: 160 mm 

Πάχος ψηφίων: 3 σειρές LED 

 

Τα ηλεκτρονικά χρονόµετρα πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε τους νέους διεθνείς κανονισµούς 

από 24΄΄ έως 0.0΄΄ µε ένδειξη δεκάτου δευτερολέπτου τα τελευταία 5 sec του χρόνου επίθεσης των 24 

δευτερολέπτων (4.9, … , 0.0). Τα δευτερόλεπτα 9,8,7,6,5 θα εµφανίζονται στο δεξιό ψηφίο όπως 

κοιτάµε τα χρονόµετρα. 

 

Χρόνος αγώνα 
Αριθµός ψηφίων: 4 (µεταξύ των δύο κεντρικών ψηφίων πρέπει να υπάρχουν 3 τελείες σε 

κατακόρυφη διάταξη – η µεσαία τελεία πρέπει να είναι σε κόκκινο χρώµα και θα ανάβει όταν 

σταµατάει να µετράει ο χρόνος αγώνα εξασφαλίζοντας τη µέγιστη αξιοπιστία). 

Χρώµα ψηφίων: κίτρινο 

Ύψος ψηφίων: 210 mm 

Πλάτος ψηφίων: 105 mm 
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Πάχος ψηφίων: 2 σειρές LED 

 

Κόκκινο φωτεινό σηµείο ένδειξης τέλους χρόνου 

επίθεσης 
Τα ηλεκτρονικά χρονόµετρα πρέπει να έχουν ένα 

κόκκινο φωτεινό σηµείο διαµέτρου 50 mm το οποίο 

θα ανάβει µε τη λήξη του χρόνου επίθεσης. 

 

Κίτρινη οριζόντια γραµµή ένδειξης τέλους χρόνου επίθεσης 
Επιπλέον, σύµφωνα µε τους νέους κανονισµούς, µε τη λήξη του χρόνου επίθεσης (24 sec) πρέπει να 

ανάβει µία οριζόντια φωτεινή γραµµή LED κίτρινου χρώµατος σε κάθε µπασκέτα. Μετά την επέκταση 

πρέπει οι υπάρχουσες κίτρινες φωτεινές µπάρες οι οποίες είναι τοποθετηµένες στο επάνω µέρος του 

ταµπλό της κάθε µπασκέτας να ανάβουν κανονικά όπως ισχύει και τώρα. 

 

Μετά την επέκταση πρέπει τα ηλεκτρονικά χρονόµετρα να λειτουργούν απολύτως συγχρονισµένα µε 

τους κεντρικούς ηλεκτρονικούς πίνακες και µεταξύ τους. 

 

Η επιφάνεια των επεκτάσεων πρέπει να είναι άθραυστη στα χτυπήµατα της µπάλας όπως είναι και τα 

υπάρχοντα. 

 

Οι επεκτάσεις πρέπει να είναι απολύτως συµβατές µε τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά χρονόµετρα επίθεσης. 

 

Τα τρίπλευρα πλέον ηλεκτρονικά χρονόµετρα (υπάρχοντες όψεις και επεκτάσεις) πρέπει να τηρούν την 

απαίτηση της Euroleague για καλιµπράρισµα των φωτεινών µπαρών LED (κόκκινες και κίτρινες) µε το 

µηδενισµό των χρόνων (αγώνα και 24΄΄) για ακρίβεια στο instant replay Hawk Eye σε επίπεδο 25 fps 

[υποχρεωτικό για αγώνες Euroleague]. 

 

Η επέκταση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον µία ακόµη κόρνα υψηλής ισχύος (µεγαλύτερη από 

100 dB µε διαφορετικό ήχο από αυτή του κεντρικού πίνακα) ανά τρίπλευρη συσκευή. Η νέα κόρνα 

πρέπει να ηχεί ταυτόχρονα µε τις κόρνες που βρίσκονται στα υπάρχοντα χρονόµετρα.  

 

Ο χειρισµός των νέων συσκευών πρέπει να γίνεται από το υπάρχον χειριστήριο. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
(Περίληψη ∆ιακήρυξης ) 

  

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαµβάνοντας υπόψη 
την απόφαση  34/2017  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται 

α/
α            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ    

€ 

1 

Οθόνη  LED υψηλής ευκρίνειας σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές   της 

διακήρυξης  

2 21.350,00 42.700,00 

2 

Χρονόμετρα 24δευτερολέπτων σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές    της 

διακήρυξης 

4 1.000,00 4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 46.700,00 

Φ.Π.Α  24% 11.208,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.908,00 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560 / 2810215080 
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ανοικτό διαγωνισµό και µε κριτήριο την προσφερόµενη έκπτωση επί της τιµής  για 
την προµήθεια  «Οθονών LED  µε δυνατότητα χρήσης  ως  Scoreboards και 
τεσσάρων χρονοµέτρων 24 δευτερολέπτων». Το αντικείµενο του διαγωνισµού αφορά το 
Νέο κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου και την αναβάθµιση του εξοπλισµού του σύµφωνα µε τις 
νέες προδιαγραφές των αθληµάτων σάλας.     
 

Ο διαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες 
προσφορές) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια, είναι  σε 47.908,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 57.908,00 €  (ήτοι: 46.700,00 € + 11.208,00 € 
ΦΠΑ 24% = 57.908,00 €),  σε βάρος του Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων της ΑΑΗ – 
ΑΕ ΟΤΑ, οικονοµικού έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης.  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Υποβολή µέχρι την 22-05-2017, ηµέρα ∆ευτέρα, και  η  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 

ορίζεται η 14:30 µ.µ στην οποία συµπεριλαµβάνεται και δια του ταχυδροµείου υποβολή 

δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΑΑΗ  

Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσµα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον 

αποστολέα επί αποδείξει. Η έναρξη της διαδικασίας για άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών 

θα ξεκινήσει την ίδια µέρα και ώρα 14.30 στην έδρα της ΑΑΗ Α.Ε στο Παγκρήτιο Στάδιο. 

 
∆ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί:  

• ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)  

• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr)  

• στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του 

∆ήµου Ηρακλείου  

• στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή 

Παγκρήτιο Στάδιο 
Για την 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ   ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ   ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264560      
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