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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Τέρμα Μαγνησίας 

Πόλη Σέρρες 

Ταχυδρομικός Κωδικός 62124 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 2321049109, 2321049106, 2321049156 

Φαξ 2321046556 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@teicm.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευαγγελίδης Αχιλλέας 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.teicm.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (T.E.I.) και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εκπαίδευση. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση: www.teicm.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και τις προθεσμίες 
του άρθρου 121 του ν. 4412/16. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το TEI Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑΕ543. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 93.9349Α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2017  του Φορέα. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
εναριθ. έργου MIS 2014ΣΕ54300023) «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ» 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των 
Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.teicm.gr/
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Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων ειδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1. ΟΜΑΔΑ 1 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Η/Υ (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ) 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3+ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER COLOUR 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
VGA SPLITTER 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
ROUTER 
ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ DOCKING STATION SATA 
2.5’’/3.5’’ TO USB 3.0 ΜΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ 
ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
CLONE 
PEN TABLET 

 
6 
1 

21 
3 
4 
2 

28 
1 
1 
1 
2 

10 
1 

10 
2 
4 
4 
2 
 
 
 

1 

 
7.216,80 

787,40 
14.191,80 

3.608,40 
6.448,00 
1.116,00 

21.526,40 
1.149,48 

173,60 
347,20 
230,64 
620,00 
115,32 
471,20 
277,76 
694,40 
570,40 
128,96 

 
 
 

576,60 

2. ΟΜΑΔΑ 2 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT OFFICE 2016 PRO 
PLUS ACADEMY GREEK 

 
1 

60 

 
390,60 

8.556,00 

3. ΟΜΑΔΑ 3 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
50 

 
5.580,00 

4. ΟΜΑΔΑ 4 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
1 

 
9.721,60 

5. ΟΜΑΔΑ 5 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ 

 
2 

 
3.596,00 

6. ΟΜΑΔΑ 6 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ 

 
1 

 
2.232,00 

7. ΟΜΑΔΑ 7 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
1 

 
2.790,00 

8. ΟΜΑΔΑ 8 
ΛΑΜΠΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 

 
2 

 
347,20 

9. ΟΜΑΔΑ 9 
ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 

 
1 

 
11.160,00 

10. ΟΜΑΔΑ 10 
ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤ 

 
1 

 
9.362,00 

11 ΟΜΑΔΑ 11 
PICK TO LIGHT SYSTEM ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ 

 
1 

 
14.880,00 

12 ΟΜΑΔΑ 12 
ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 
3 

 
1.674,00 
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13 ΟΜΑΔΑ 13 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΧΟΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ 
ΗΧΟΜΕΤΡΑ 

 
4 
1 

 
2.073,28 
2.108,00 

14 ΟΜΑΔΑ 14 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΑΣΟΚΟΠΤΗΣ 
ΤΡΙΒΕΛΟΝΗ ΦΑΣΟΜΗΧΑΝΗ 

 
1 
1 

 
3.472,00 
1.612,00 

15 ΟΜΑΔΑ 15 
ΣΑΝΙΔΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
1 

 
4.526,00 

16 ΟΜΑΔΑ 16 
ΚΟΥΚΛΕΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 
ΚΟΥΚΛΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ 

 
10 
1 

 
4.836,00 

502,20 

17 ΟΜΑΔΑ 17 
3D BODY SCANNER, ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
1 

 
7.130,00 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) και συμπληρωματικού CPV. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

ΟΜΑΔΑ 1 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Η/Υ (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ) 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3+ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER COLOUR 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
VGA SPLITTER 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
ROUTER 
ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ DOCKING STATION SATA 2.5’’/3.5’’ TO USB 3.0 ΜΕ ΔΥΟ 
ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ CLONE 
PEN TABLET 

 
30213000-5 
30213100-6 
30213000-5 
30213000-5 
30213000-5 
30213100-6 
30213000-5 
42991200-1 
42991200-1 
42991200-1 
42991200-1 
30237200-1 
32341000-5 
30232000-4 
30234000-8 
32413100-2 
30234000-8 
30234000-8 

 
30237480-7 

ΟΜΑΔΑ 2 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT OFFICE 2016 PRO PLUS ACADEMY GREEK 

 
48900000-7 
48900000-7 

ΟΜΑΔΑ 3 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
39111000-3 

ΟΜΑΔΑ 4 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
38545000-7 

ΟΜΑΔΑ 5 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΣΗΜΑ 

 
31173000-9 

ΟΜΑΔΑ 6  
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ 42660000-0 

ΟΜΑΔΑ 7 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
38550000-5 

ΟΜΑΔΑ 8 
ΛΑΜΠΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 

 
31521000-4 

ΟΜΑΔΑ 9 
ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 

 
38433300-2 

ΟΜΑΔΑ 10 
ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤ 

 
42997300-4 

ΟΜΑΔΑ 11 
PICK TO LIGHT SYSTEM ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ 

 
42965100-9 

ΟΜΑΔΑ 12 
ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 
38653400-1 

ΟΜΑΔΑ 13 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΧΟΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ 
ΗΧΟΜΕΤΡΑ 

 
38550000-5 
38550000-5 

ΟΜΑΔΑ 14 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΑΣΟΚΟΠΤΗΣ 
ΤΡΙΒΕΛΟΝΗ ΦΑΣΟΜΗΧΑΝΗ 

 
42713000-7 
42715000-1 

ΟΜΑΔΑ 15 
ΣΑΝΙΔΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
42718100-3 

ΟΜΑΔΑ 16 
ΚΟΥΚΛΕΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 
ΚΟΥΚΛΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ 

 
37510000-6 
37510000-6 

ΟΜΑΔΑ 17 
3D BODY SCANNER, ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
38520000-6 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 1: εκτιμώμενης αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (48.589,00€) 
πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 2: εκτιμώμενης αξίας επτά χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ (7.215,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 3: εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 4: εκτιμώμενης αξίας επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (7.840,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 5: εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.900,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 6: εκτιμώμενης αξίας χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 7: εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 8: εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 9: εκτιμώμενης αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 10: εκτιμώμενης αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (7.550,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 11: εκτιμώμενης αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 12: εκτιμώμενης αξίας χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 13: εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (3.372,00€) πλέον ΦΠΑ 

24% 
ΟΜΑΔΑ 14: εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 15: εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (3.650,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 16: εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ (4.305,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 17: εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (5.750,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
 
Προσφορές υποβάλλονται για όσες και όποιες ομάδες επιθυμεί ο κάθε προμηθευτής. 
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Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων 
επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (156.799,24€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 126.451,00  ΦΠΑ: 30.348,24). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερις (4) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 
βάσει της τιμής ανά ομάδα. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ  80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
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της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

της με  αριθμ. 57654 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017). 

της με  αριθμ. 56902/215 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 
1924/Β/2-6-2017). 

του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων». 

του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

του Π.Δ. 102/2013 «Μετονομασία του Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση 
Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» 

την υπ΄αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 593,τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012) με την οποία διαπιστώθηκε η 
εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου του Κωνσταντίνου, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με τετραετή 
θητεία από 1.1.2013 (ΑΔΑ : BEIE9-MYO). 

το ΦΕΚ Β 330/13-02-2014 για τον ορισμό Αναπληρωτών Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων. 

την με αριθμ. πρωτ. 1032/21.03.2014 Απόφαση Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τον 
ορισμό Υπευθύνου για την ηλεκτρονική ανάρτηση διακηρύξεων του τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας 
στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (ΑΔΑ:ΒΙΞ9469143-Ξ96). 

την αριθμ. 167175/Β1/10-10-2016 (ΑΔΑ : ΩΣ3Φ4653ΠΣ-10Ω, ΑΔΑΜ : 16REQ005441581 2016-11-23) Υ.Α. 
αναφορικά με την «Ανακατανομή πιστώσεων (αρ.1340) Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ 2016 των ΣΑ Ε043, Ε543, 
Μ543, Ε046, Ε546 και Μ046»  

την αριθμ. 515/45/24-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΑΔΑ:ΩΖΝΔ469143-38Β) 

την αριθμ. πρωτ. 597/01-03-2017 (Α/Α 98) για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους 
156.799,24€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του ΚΑΕ 93.9349Α του οικονομικού έτους 2017 για την δαπάνη προμήθειας ειδών εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των σχολών και των τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΠΔΕ (MIS 
2014ΣΕ54300023) 

την αριθμ.202/21/29-5-2017 απόφαση Συνέλευσης του ΤΕΙ ΚΜ με θέμα «Τροποποίηση της 
αριθμ.200/20/23-5-2017 προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης με θέμα «Τροποποίηση της 
Συγκρότησης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» 

το Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/09/2017 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 28/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 26002. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (εφημερίδα δημοσίευσης δημοπρασιών), 

β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (εφημερίδα δημοσίευσης δημοπρασιών), 

γ) Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα που κυκλοφορεί μόνο στις Σέρρες και 
περιλαμβάνεται στην Κ.Υ.Α.). 

δ) ΕΙΔΗΣΕΙΣ (εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα που κυκλοφορεί μόνο στο Κιλκίς και περιλαμβάνεται 
στην Κ.Υ.Α.). 

ε) ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ (ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα που κυκλοφορεί μόνο στην Κατερίνη και 
περιλαμβάνεται στην Κ.Υ.Α.). 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   http://www.teicm.gr  στην διαδρομή : Tα νέα του Ιδρύματος ► Πρόσφατες Ανακοινώσεις ► 
Προκηρύξεις στις 22/09/2017. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον κάθε ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του 
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.teicm.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής Ι 
έως ΙΧ 

  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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). 

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.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

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 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.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (Βλ. σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα V της 
Διακήρυξης).  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση 
ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα 
V), που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενης ομάδας χωρίς ΦΠΑ, 
δηλαδή: 

ΟΜΑΔΑ 1: Εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (971,78€) 

ΟΜΑΔΑ 2: Εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (144,30€) 

ΟΜΑΔΑ 3: Ενενήντα ευρώ (90,00€) 

ΟΜΑΔΑ 4: Εκατόν πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (156,80€) 

ΟΜΑΔΑ 5: Πενήντα οκτώ ευρώ (58,00€) 

ΟΜΑΔΑ 6: Τριάντα έξι ευρώ (36,00€) 

ΟΜΑΔΑ 7: Σαράντα πέντε ευρώ (45,00€) 

ΟΜΑΔΑ 8: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60€) 

ΟΜΑΔΑ 9: Εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) 

ΟΜΑΔΑ 10: Εκατόν πενήντα ένα ευρώ (151,00€) 

ΟΜΑΔΑ 11: Διακόσια σαράντα ευρώ (240,00€) 

ΟΜΑΔΑ 12: Είκοσι επτά ευρώ (27,00€) 

ΟΜΑΔΑ 13: Εξήντα επτά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (67,44€) 

ΟΜΑΔΑ 14: Ογδόντα δύο ευρώ (82,00€) 

ΟΜΑΔΑ 15: Εβδομήντα τρία ευρώ (73,00€) 

ΟΜΑΔΑ 16: Ογδόντα έξι ευρώ και δέκα λεπτά (86,10€) 

ΟΜΑΔΑ 17: Εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00€). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε 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/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),  

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 
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την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. 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 όταν 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

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

2.2.3.5.  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1  και 2.2.3.3 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
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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, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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. 

2.2.3.6. 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. 

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

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης 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 ΣΔΣ, 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.   

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, 
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περ. β,  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3 . 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  
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Β.3. 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 Δ.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. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής ανά ομάδα. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
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παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς θα 
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική 
προσφορά) (Υποδείγματα III & IV τεχνικής -οικονομικής προσφοράς]. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  
Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.   

Ειδικότερα: 

1. Θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένος ο πίνακας του υποδείγματος Τεχνικής Προσφοράς – 
Φύλλο Συμμόρφωσης, του Παραρτήματος V της Διακήρυξης για όσες ομάδες συμμετέχει. 

2. Θα πρέπει να υποβληθούν τα κατάλληλα έγγραφα/τεχνικά φυλλάδια που τεκμηριώνουν τις 
σχετικές απαιτήσεις. 

3. Θα πρέπει να υποβληθούν Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα 
αποκαθιστά τα ελαττώματα που ανακύπτουν ή τις ζημιές που προκαλούνται από δυσλειτουργία 
των αγαθών κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας ή θα τα αντικαθιστά, χωρίς 
επιπλέον δαπάνη, σε όποια είδη απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές π.χ. για την Ομάδα 1- 
είδος Α (Α.12 & Α.15) κ.ο.κ. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως 
ορίζεται κατωτέρω (βλ. και Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)  

Α. Τιμές 
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Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά ομάδα.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπό)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας 
διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 28/09/2017 και ώρα 10:00 ή τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών και ώρα 10:00 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή 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.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

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 ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
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από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα ανά επιμέρους στάδιο, επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 
παραγράφου 2.2.4 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται μετά 
την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός έχει υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4 Προδικαστική προσφυγή  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική 
προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης 
πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
(Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής 
φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα 
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) 
της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβο λου δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 
ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το 
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων 
(600) ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 ν. 4412/2016). Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου 
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υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η 
προδικαστική προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση 
του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού 
προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων 
υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 39/2017  
έντυπο προσφυγής εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, 
επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την έ νδειξη 
“πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από 
την Υπηρεσία που το αποδέχεται.  

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής το 
παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, 
που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής (άρθρο 363 
παρ. 5 ν. 4412/2016).  

Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 39/2017, η αναθέτουσα αρχή, το αργ ότερο την 
επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της 
προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. 
Επίσης η αναθέτουσα αρχή: (α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματο ς επικοινωνίας του 
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο 
τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το 
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Π.Δ. 39/2017, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού 
τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 
365 παρ. 1 υποπαρ. α΄ ν. 4412/2016).  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) με 
θέμα “Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων”. Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται 
στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, στο βαθμό που επιβάλλονται ηλεκτρονικές 
διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν εφαρ μόζονται το β΄ και γ΄ 
εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής πλην του 
ηλεκτρονικού]   

Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις παραγράφους 
4 και 5 του άρθρου 8 του Π.Δ. 39/2017, η προσφυγή καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο την 
επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα η προσφυγή κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και 
καλείται αυτή: (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) 
ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της 
προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμε νης με 
την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. β΄ ν. 4412/2016).  
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Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της 
ΑΕΠΠ, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής 
με την υποχρέωση κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των δύο 
προηγούμενων παραγράφων. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την 
υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται από την ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφ ερόμενοι να 
ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 39/2017 (άρθρο 365 παρ. 5 ν. 4412/2016).  

Η εξέταση των προσφυγών γίνεται από Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ κατά τα οριζόμενα του άρθρου 13 του 
Π.Δ. 39/2017 (άρθρο 365 του ν. 4412/2016).  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται, συναρμολογούνται και τοποθετούνται με ευθύνη, 
παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στα σημεία που θα ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται όπου απαιτείται και η εγκατάσταση και αναβάθμιση 
των απαραίτητων προγραμμάτων (Software). 

 Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της υπηρεσίας στη χρήση των μηχανημάτων 
και/ή του λογισμικού όπου αυτό ζητηθεί. 

 Μειοδότης που δε θα συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους, θα απορρίπτεται. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών της εκάστοτε ομάδας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.   

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
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παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) μηνών και μέσα στα χρονικά 
όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται όπως ορίζεται 
στους ειδικούς όρους 4.3 της παρούσης, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης του Τμήματος Μισθοδοσίας, 
Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.3 της παρούσης. 

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

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους 
τρόπους: είτε μακροσκοπικά είτε με πρακτική δοκιμασία (λειτουργικό έλεγχο) ανάλογα με τα είδη της 
κάθε ομάδας.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των 
υλικών. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Ναύλωση - Ασφάλιση 

1. Αν η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB - FOT, η επιλογή του μεταφορικού μέσου 
γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της αναθέτουσας αρχής. Ο οικονομικός φορέας μετά την υπογραφή της 
σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από την αναθέτουσα αρχή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά 
του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς: 

α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση του 
αγοραστή. 

β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της 
CLASSIFICATION CLAUSES. 

Επίσης, η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο 
αγοραστής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον 
προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF. 

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με 
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους 
επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη 
συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους 
παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, 
όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς 
γίνεται, σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO WAREHOUSE) 
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες 
INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξη τους. 

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%. 
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Ανακοίνωση φόρτωσης 

1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 

β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του. 

γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το 
βάρος (μικτό - καθαρό). 

δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού. 

2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα 
ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους 
INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την 
παραλαβή τους. 

Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό 

1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωση τους ή κατά το στάδιο κατασκευής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων 
συμβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η 
οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. 

2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονομικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, 
μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον 
έλεγχο. 

β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην 
διάθεση του. 

γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα 
του ελέγχου. 

δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης 
της παραγγελίας. 

ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονομικός φορέας 
βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους. 

3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες. 

4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο 
εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα. 



 

 

Σελίδα 36 

5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να 
ενημερώσει αμέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες 
του. 

6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει 
επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο 
εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό 
του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με 
εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 
 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

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

 

 

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Πρύτανη 
του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 
Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας 

Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού 

Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Παλαιότητα εξοπλισμού τμημάτων και αναγκαιότητα επάνδρωσης εργαστηρίων με νέο σύγχρονης 
τεχνολογίας εξοπλισμό.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το από 11-11-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών στο 
οποίο περιγράφεται ο υπό προμήθεια εξοπλισμός με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ο 
προϋπολογισμός.  

Η με αρ. 515/45/24-11-2016 Απόφαση Συνέλευσης του Ιδρύματος 

Η με α/α 98/597/01-03-2017 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 93.9349Α 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ  

Υποδιαίρεση σε ομάδες ομοειδών ειδών π.χ. έπιπλα, Η/Υ, κ.α. για την ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των 
Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας». Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. ΟΜΑΔΑ 1 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Η/Υ (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ) 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3+ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER COLOUR 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

 
6 
1 

21 
3 
4 
2 

28 
1 
1 
1 
2 

10 
1 
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VGA SPLITTER 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
ROUTER 
ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ DOCKING STATION SATA 2.5’’/3.5’’ TO USB 3.0 ΜΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ 
ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ CLONE 
PEN TABLET 

10 
2 
4 
4 
2 
 

1 

2. ΟΜΑΔΑ 2 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT OFFICE 2016 PRO PLUS ACADEMY GREEK 

 
1 

60 

3. ΟΜΑΔΑ 3 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
50 

4. ΟΜΑΔΑ 4 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
1 

5. ΟΜΑΔΑ 5 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ 

 
2 

6. ΟΜΑΔΑ 6 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ 

 
1 

7. ΟΜΑΔΑ 7 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
1 

8. ΟΜΑΔΑ 8 
ΛΑΜΠΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 

 
2 

9. ΟΜΑΔΑ 9 
ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 

 
1 

10. ΟΜΑΔΑ 10 
ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤ 

 
1 

11 ΟΜΑΔΑ 11 
PICK TO LIGHT SYSTEM ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ 

 
1 

12 ΟΜΑΔΑ 12 
ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 
3 

13 ΟΜΑΔΑ 13 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΧΟΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ 
ΗΧΟΜΕΤΡΑ 

 
4 
1 

14 ΟΜΑΔΑ 14 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΑΣΟΚΟΠΤΗΣ 
ΤΡΙΒΕΛΟΝΗ ΦΑΣΟΜΗΧΑΝΗ 

 
1 
1 

15 ΟΜΑΔΑ 15 
ΣΑΝΙΔΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
1 

16 ΟΜΑΔΑ 16 
ΚΟΥΚΛΕΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 
ΚΟΥΚΛΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ 

 
10 
1 

17 ΟΜΑΔΑ 17 
3D BODY SCANNER, ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
1 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της υπηρεσίας στη χρήση των μηχανημάτων και /ή 
του λογισμικού όπου αυτό ζητηθεί. Το παρόν αποτελεί όρο της σύμβασης και δεν αξιολογείται ως κριτήριο 
ανάθεσης . 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα αποκαθιστά τα ελαττώματα που 
ανακύπτουν ή τις ζημιές που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγυημένης 
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λειτουργίας προμήθειας ή θα τα αντικαθιστά, χωρίς επιπλέον δαπάνη,  σε όποια είδη απαιτείται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές π.χ. για την Ομάδα 1- είδος Α (Α.12 & Α.15) κ.ο.κ. Οι παρούσες αποτελούν όρο της 
σύμβασης και δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το TEI Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑ Ε543. Η 
δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 93.9349Α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2017  του Φορέα. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
εναριθ. έργου MIS 2014ΣΕ54300023) «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ» 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    

Εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ (126.451,00€) 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΟΜΑΔΑ 1: εκτιμώμενης αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (48.589,00€) 
πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 2: εκτιμώμενης αξίας επτά χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ (7.215,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 3: εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 4: εκτιμώμενης αξίας επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (7.840,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 5: εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.900,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 6: εκτιμώμενης αξίας χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 7: εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 8: εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 9: εκτιμώμενης αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 10: εκτιμώμενης αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (7.550,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 11: εκτιμώμενης αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 12: εκτιμώμενης αξίας χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 13: εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (3.372,00€) πλέον ΦΠΑ 

24% 
ΟΜΑΔΑ 14: εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 15: εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (3.650,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 16: εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ (4.305,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ 17: εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (5.750,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ–ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219571] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ, 62124] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ευαγγελίδης Αχιλλέας] 
- Τηλέφωνο: [(23210)49109, 49106, 49156] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@teicm.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.teicm.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [«Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των Τμημάτων του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας» με CPV 30213000-5, 30213100-6, 42991200-1, 30237200-1, 32341000-5, 
30232000-4, 30234000-8, 32413100-2, 30237480-7, 48900000-7, 39111000-3, 38545000-7, 
31173000-9, 42660000-0, 3855000-5, 31521000-4, 38433300-2, 42997300-4, 42965100-9, 
38653400-1, 42713000-7, 42715000-1, 42718100-3, 37510000-6, 38520000-6] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ001719334] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητα Α,  κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

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

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxvi

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.250,36€ (με Φ.Π.Α)   

Α/Α 
H/Y ΜΕ ΟΘΟΝΗ

1
 (CPV: 30213000-5), 

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 7.216,80€ με ΦΠΑ  

Τεχνικές Προδιαγραφές 
Πληροφ.: Δημήτριος Κύδρος,  
τηλ. 6977-442597) 

Α 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

Α.1 Τύπος: Desktop ΝΑΙ   

Α.2 Επεξεργαστής: Τύπου Intel, Οικογένεια: Core i5 
6500 3,2 GHz  ή καλύτερος 

ΝΑΙ 
  

Α.3 Μνήμη RAM: 8 GB, Συχνότητα: 2400MHz ή 
μεγαλύτερη, Τύπος:DDR4 

ΝΑΙ 
  

Α.4 Μητρική Κάρτα: Κατάλληλη για την υποστήριξη 
του επεξεργαστή και της μνήμης 

ΝΑΙ 
  

Α.5 Σκληρός δίσκος:  HDD, Χωρητικότητα >=1 ΤB, 
στροφές: 7200rpm ή 
μεγαλύτερος 

ΝΑΙ 
  

Α.6 Κάρτα γραφικών: Onboard VGA 
 

ΝΑΙ 
 

  

Α.7 Δίκτυο:  10/100/1000 Mbps ΝΑΙ   

Α.8 Τροφοδοτικό:  >=500 W, Active, ATX, Full Wired ΝΑΙ   

Α.9 Θύρες USB USB 3:  >=4 
USB 2:  >=4 

ΝΑΙ 
  

Α.10 DVR-RW: 
 

8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk 
Drive 

 
 

ΝΑΙ 

  

Α.11 Keyboard/mouse: USB, 101 πλήκτρων / optical, 
ενσύρματο 

ΝΑΙ 
  

Α.12 Εγγύηση Η/Υ: >=2 έτη ΝΑΙ   

Α.13 Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows 10 x64, Greek ΝΑΙ   

Α.14 Οθόνη: Οθόνη >=21,5 ιντσών, IPS, 
Απόκριση <=14ms, Full HD 
(ανάλυση τουλάχιστον 
1920*1080) 

ΝΑΙ 

  

Α.15 Εγγύηση οθόνης: >=2 έτη ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(6) 

Α/Α 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

2
 (CPV: 30213100-6) 

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 787,40 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
Πληροφ.: Δημήτριος Κύδρος,  
τηλ. 6977-442597) 

Β 
Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 

Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

Β.1 Περιγραφή προϊόντος:  Laptop - Core i5 M 2.5 GHz - 15" 
LED 

ΝΑΙ 
  

Β.2 Τύπος συστήματος:  Φορητός υπολογιστής ΝΑΙ   

Β.3 Ενσωματωμένες συσκευές: Στερεοφωνικά ηχεία, κεραία 
ασύρματου δικτύου, κεραία 

ΝΑΙ 
  

                                                           
1
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 

 
2
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 

http://www.skroutz.gr/s/8354919/Dell-Optiplex-5040-MT-i5-6500-8GB-500GB-Linux.html
http://www.skroutz.gr/s/8354919/Dell-Optiplex-5040-MT-i5-6500-8GB-500GB-Linux.html
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Bluetooth 

Β.4 Επεξεργαστής: >=Intel Core i5 2,5GHZ ή 
καλύτερος 

ΝΑΙ 
  

Β.5 Μνήμη Cache: 3 MB - L3 Cache ΝΑΙ   

Β.6 Μνήμη RAM: >=4 GB (installed) / 8 GB (max) – 
DDR3 SDRAM – 1333 MHz – PC3-
10600 

ΝΑΙ 
  

Β.7 Σκληρός δίσκος: >=1000 GB – Serial ATA-300 – 
7200 rpm 

ΝΑΙ 
  

Β.8 Οπτική μονάδα: DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM – 
integrated with LightScribe 
Technology 

ΝΑΙ 
  

Β.9 Οθόνη: 15” LED backlight TFT 1366 x 768 
( WXGA ) 

ΝΑΙ 
  

Β.10 Κάρτα γραφικών: Intel HD Graphics Dynamic Video 
Memory Technology 

ΝΑΙ 
  

Β.11 Έξοδος ήχου: Κάρτα ήχου ΝΑΙ   

Β.12 Δίκτυο:  Network adapter   
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 
802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11n, Bluetooth 2.1 EDR 

ΝΑΙ 

  

Β.13 Κάμερα: Ενσωματωμένη – 2 Megapixel ΝΑΙ   

Β.14 Συσκευή εισόδου: Πληκτρολόγιο, επιφάνεια αφής, 
γραφίδα 

ΝΑΙ 
  

Β.15 Πηγή τροφοδοσίας: AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) ΝΑΙ   

Β.16 Μπαταρία: 6-cell Lithium Ion ΝΑΙ   

Β.17 Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows 10 Home 
x64, Greek 

ΝΑΙ 
  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Β) 

 
(1) 

 

Α/Α 
H/Y (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ)

3
 (CPV:30213000-5) 

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 14.191,80 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
Πληροφ.: Δημήτριος Κύδρος, 
 τηλ. 6977-442597) 

Γ 
Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 

Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

Γ.1 Επεξεργαστής: Τύπου  Intel, Οικογένεια: Core i3 
6320 (1151/3,9GHz/4MB)  ή 
καλύτερος 

ΝΑΙ 
  

Γ.2 Μνήμη RAM: 8 GB, Συχνότητα: 1600MHz ή 
μεγαλύτερη, Τύπος:DDR3 
1600MHz 

ΝΑΙ 
  

Γ.3 Μητρική κάρτα: Κατάλληλη για την υποστήριξη 
του επεξεργαστή και της μνήμης 

ΝΑΙ 
  

Γ.4 Σκληρός Δίσκος: HDD, Χωρητικότητα >=500 GB, 
στροφές: 7200rpm ή 
μεγαλύτερος 

ΝΑΙ 
  

Γ.5 Κάρτα Γραφικών: Onboard VGA ΝΑΙ   

Γ.6 Δίκτυο:  10/100/1000 Mbps ΝΑΙ   

Γ.7 Τροφοδοτικό: >=500 W ΝΑΙ   

Γ.8 Θύρες USB: USB 3:  >=4 
USB 2:  >=4 

ΝΑΙ 
  

Γ.9 DVR-RW: 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk ΝΑΙ   

                                                           
3
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 
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 Drive 

Γ.10 Keyboard/mouse: USB, 101 πλήκτρων / optical, 
ενσύρματο 

ΝΑΙ 
  

Γ.11 Εγγύηση: >=2 έτος  ΝΑΙ   

Γ.12 Λειτουργικό σύστημα: FreeDOS ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Γ) 

 
(21) 

 

Α/Α 
H/Y ΜΕ ΟΘΟΝΗ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

4 
  (CPV:30213000-5) 

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 3.608,40 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ν. Κασμερίδης, 
 τηλ. 2321049178) 

Δ Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

Δ.1 Κουτί: Midi Tower ΝΑΙ   

Δ.2 Επεξεργαστής: Intel Core i7 ή ισοδύναμος, 
ελάχιστης ταχύτητας 3.6GHz 

 
ΝΑΙ 

 
 

Δ.3 Μητρική: DDR3, USB 3.0, με 
ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 
και κάρτα ήχου 

 
ΝΑΙ 

 
 

Δ.4 Μνήμη RAM: >= 8GB ΝΑΙ   

Δ.5 Κάρτα Γραφικών: αυτόνομη τουλάχιστον 2GB, D-
SUB, DVI-D, HDMI 

ΝΑΙ  
 

Δ.6 Σκληρός Δίσκος: SSD τουλάχιστον 240gb ΝΑΙ   

Δ.7 Οπτικό μέσο: DVD±RW Dual Layer, SATA ΝΑΙ   

Δ.8 Τροφοδοτικό: >=550Watt.  ΝΑΙ   

Δ.9 Πληκτρολόγιο: Τύπου Microsoft, USB ΝΑΙ   

Δ.10 Ποντίκι: Τύπου Microsoft, USB Optical ΝΑΙ   

Δ.11 Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10 pro x64 
Greek 

ΝΑΙ  
 

Δ.12 Ηχεία:  τύπου 2.1, συνολικής ισχύος 25 
Watt 

ΝΑΙ  
 

Δ.13 Εγγύηση Η/Υ: 3 έτη ΝΑΙ   

Δ.14 Οθόνη: τουλάχιστον 24", LED, Full HD ΝΑΙ   

Δ.15 Εγγύηση οθόνης : 2 έτη  ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Δ) 

 
(3) 

 

 
Α/Α 

H/Y ΜΕ ΟΘΟΝΗ
5
 (CPV:30213000-5) 

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 6.448,00 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Βαρσάμης,  
τηλ. 6932265497) 

Ε Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

Ε.1 Επεξεργαστής: CPU INTEL CORE I7-6700K 
4.00GHZ ή καλύτερος LGA1151-
BOX 

 
ΝΑΙ 

 
 

Ε.2 Σκληρός δίσκος: SSD 120GB SATA3 2.5'' 
Read>500MB/s, Write>350MB/s 
& 
 SSD 240GB SATA3 2.5'' 
Read>500MB/s, Write>350MB/s 
& 

 
 

ΝΑΙ 
 

 

 

                                                           
4
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 

 
5
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 
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 HDD ST1000DM003 1TB 7200 14 
SATA3 

Ε.3 Μνήμη RAM: 8GB, 2 x (4GB DDR3 1600MHZ 
PC3-12799) 

ΝΑΙ  
 

Ε.4 Μητρική κάρτα: ΜΗΤΡΙΚΗ ASUS H97M-E RETAIL ΝΑΙ   

Ε.5 Κάρτα Γραφικών: VGA ASUS GEFORCE GTX970 
STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 4GB 

ΝΑΙ  
 

Ε.6 Κάρτα ήχου: 8-Channel High Definition Audio ΝΑΙ   

Ε.7 Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 Mbit ΝΑΙ   

Ε.8 Οπτικά μέσα: DVD-RW SH-224FB/BEBE SATA 
BLACK BULK 

ΝΑΙ  
 

Ε.9 Κουτιά – cases: CASE ZALMAN Z1 NEO ATX MID 
TOWER BLACK - 2 ΑΝΕΜΗΣΤΙΡΕΣ 

ΝΑΙ  
 

Ε.10 Τροφοδοτικό: PSU CORSAIR CX750 - 80 PLUS 
BRONZE CERTIFIED 750W 

ΝΑΙ  
 

Ε.11 Πληκτρολόγιο -ποντίκι: Microsoft wired Desktop 600GR 
black 

ΝΑΙ  
 

Ε.12 Λογισμικό: Χωρίς λειτουργικό σύστημα. ΝΑΙ   

Ε.13 Οθόνη: 28'' FULL HD  Ready Monitor TV ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Ε) 

 
(4) 

 

Α/Α 
Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

6
 (CPV:30213100-6) 

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 1.116,00 € με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Βαρσάμης,  
τηλ. 6932265497) 

ΣΤ Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

ΣΤ.1 Επεξεργαστής: Intel Core i5-5200U >=2.20 GHz ή 
καλύτερο 

ΝΑΙ  
 

ΣΤ.2 Οθόνη: 15.6" Full HD TFT, με ανάλυση 
1920 x 1080 

ΝΑΙ  
 

ΣΤ.3 Μνήμη: 4GB DDR3L στα 1600 MHz ΝΑΙ   

ΣΤ.4 Σκληρός Δίσκος: 500GB SATA, 5400 rpm ΝΑΙ   

ΣΤ.5 Οπτική συσκευή: DVD±RW double layer  
ΝΑΙ 

 
 

ΣΤ.6 Κάρτα γραφικών:  AMD Radeon R9 M375 με 2 GB 
αυτόνομης μνήμης 

ΝΑΙ  
 

ΣΤ.7 Κάρτα δικτύου: Eνσωματωμενη κάρτα δικτύου 
(LAN 10/100/1000) RJ45, 
ασύρματη Wifi 802.11b/g/n/ac, 
Bluetooth 4.0. 

ΝΑΙ  

 

ΣΤ.8 Θύρες επικοινωνίας: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA 
(απαραιτητο για συνδεση σε 
προβολικο), 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 
1 x. 

 
ΝΑΙ 

 

 

ΣΤ.9 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη HD κάμερα, 4-in-
1 card reader (SD, MMC, 
SDXC, SDHC) 

ΝΑΙ  
 

ΣΤ.10 Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά 
ηχεία και μικρόφωνο 

ΝΑΙ  
 

ΣΤ.11 Τύπος μπαταρίας: 4 κελιών λιθίου ιόντων ΝΑΙ   

ΣΤ.12 Λογισμικό: Χωρίς λειτουργικό σύστημα  ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΤ) 

 
(2) 

 

                                                           
6
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 



 

 

Σελίδα 55 

Α/Α H/Y ΜΕ ΟΘΟΝΗ
7
 (CPV:30213000-5)  

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 21.526,40 € με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Π. Γάκος, τηλ. 6974897646)   

Ζ Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

Ζ.1 Κουτί: Midi Tower, υποστήριξη μητρικής 
mATX miniITX, Black 

ΝΑΙ  
 

Ζ.2 Επεξεργαστής: Intel Core i5-4xxx, LGA1150, 
συχνότητα>= 3.2GHz ή 
ισοδύναμος 

 
ΝΑΙ 

 
 

Ζ.3 Μητρική: MicroATX, socket LGA1150, 
μέγιστη μνήμη >=16GB DDR3, 
SATA3 6.0 Gb/s >=2 x, SATA2 3.0 
Gb/s >= 2, USB 2.0 >=3, USB 3.0 
>=2 

 
ΝΑΙ 

 

 

Ζ.4 Κάρτα Γραφικών: chip Nvidia, chipset GT730, PCI-
Express 3.0, μνήμη >=2GB DDR3, 
D-SUB, DVI-D, HDMI 

ΝΑΙ  
 

Ζ.5 Σκληρός Δίσκος: HDD >=1TB, SATA3, 
ταχύτητα>=7200rpm 

ΝΑΙ  
 

Ζ.6 Μνήμη RAM: >=8GB, DDR3, συχνότητα 
>=1600MHz 

ΝΑΙ  
 

Ζ.7 Οπτικό μέσο: DVD±RW Dual Layer, SATA, black ΝΑΙ   

Ζ.8 Κάρτα Δικτύου: on-board 10/100/1000 Ethernet ΝΑΙ   

Ζ.9 Κάρτα Ήχου: on-board 5.1 CH HD Audio ή 
καλύτερη 

ΝΑΙ  
 

Ζ.10 Τροφοδοτικό: >=550Watt silent ΝΑΙ   

Ζ.11 Πληκτρολόγιο: σύνδεση PS/2 τύπου  Microsoft ΝΑΙ   

Ζ.12 Ποντίκι: Οπτικό ενσύρματο ΝΑΙ   

Ζ.13 Εγγύηση Η/Υ: 3 έτη ΝΑΙ   

Ζ.14 Οθόνη: >=21,5", LED, 16:9, FULL HD, 
αντίθεση 20000000:1, απόκριση 
<=6msec, φωτεινότητα 
>=200cd/m2 

ΝΑΙ 

  

Ζ.15 Εγγύηση οθόνης : 2 έτη ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Ζ) 

 
(28) 

 
 

 
Α/Α 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3+ 
8
 (CPV: 42991200-1) 

Εκτιμώμενη δαπάνη: 1.149,48 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Κύδρος,  
τηλ. 6977442597) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

Η.1 Τεχνολογία εκτύπωσης:   Έγχρωμος, Duplex ΝΑΙ   

Η.2 Μέγιστη Ανάλυση: 4.800X1.900 DPI ΝΑΙ   

Η.3 Μεγέθη χαρτιού: A3+, A3, A4 ΝΑΙ   

Η.4 Ταχύτητα μονόχρωμης 
εκτύπωσης: 

Α4 24 ppm (mono) 
Α3 13 ppm (mono) 

ΝΑΙ  
 

Η.5 Ταχύτητα έγχρωμης 
εκτύπωσης: 

Α4 24 ppm (color) 
Α3 13 ppm (color) 

ΝΑΙ  
 

Η.6 Συνδεσιμότητα:  Hi Speed USB ΝΑΙ   

                                                           
7
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 
8
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 

 



 

 

Σελίδα 56 

  Wireless LAN ΝΑΙ   

  Διασύνδεση Internet ΝΑΙ   

Η.7 Κατανάλωση:  8.1 Watt Ready, 2.1 Watt sleep 
mode 

ΝΑΙ 
 

 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Η) 

 
(1) 

 

Α/Α 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4

9 
(CPV: 42991200-1) 

Εκτιμώμενη δαπάνη: 173,60 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Κύδρος,  
τηλ. 6977442597) 

Θ Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

Θ.1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Monochrome Laser. ΝΑΙ   

Θ.2 Ταχύτητα εκτύπωσης 
(BLACK): 

>= 35 σελίδες ανά λεπτό  
ΝΑΙ 

 
 

Θ.3 Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη ΝΑΙ   

Θ.4 Ανάλυση εκτύπωσης: 1200*1200dpi ΝΑΙ   

Θ.5 Συνδεσιμότητα: IEEE 1284, USB 2.0, Ethernet 
10/100BaseTX 

ΝΑΙ  
 

Θ.6 Χωρητικότητα εισόδου 
χαρτιού: 

>=300 φύλλα 
ΝΑΙ  

 

Θ.7 Είδος φύλλων:   10 Envelope , 3/4 Envelope, 9 
Envelope, A4, A5, DL Envelope, 
Executive, Folio, JIS-B5, Legal, 
Letter, Statement, Universal, 
Oficio, A6 

 
 

ΝΑΙ 
 

 

Θ.8 LCD οθόνη: 2-line monochrome LCD ΝΑΙ   

Θ.9 Μηνιαίος κύκλος: 50,000 σελίδες ΝΑΙ   

Θ.10 Εγγύηση: 2 έτη ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Θ) 

 
(1) 

 
 
 

Α/Α 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER COLOUR

10
 (CPV: 42991200-1) 

Εκτιμώμενη δαπάνη: 347,20 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ν. Κασμερίδης,  
τηλ. 2321049178) 

Ι Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

Ι.1 Ταχύτητα Εκτύπωσης:   μονόχρωμη Α4 >= 18 σελ/λεπτό, 
 έγχρωμη Α4  >=  4  σελ/λεπτό 

ΝΑΙ  
 

Ι.2 Ανάλυση εκτύπωσης: 2400x600dpi ΝΑΙ   

Ι.3 Φωτοαντιγραφικό Ταχύτητα 
αντιγραφής : 

μονόχρωμο Α4  
>=  18 αντίγραφα/λεπτό,  
έγχρωμο A4  >= 4 
αντίγραφα/λεπτό 

 
ΝΑΙ 

 

 

Ι.4 Ανάλυση σάρωσης (Οπτική): τουλάχιστον 600x600dpi ΝΑΙ   

Ι.5 Ανάλυση σάρωσης 
(Ενισχυμένη): 

τουλάχιστον  4800x4800dpi 
ΝΑΙ  

 

Ι.6 Λειτουργίες αντιγραφής: Auto-fit Copy, N-up Copy, ID Copy ΝΑΙ   

Ι.7 Σύνδεση: USB ΝΑΙ   

                                                           
9
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 

 
10

 Τοποθέτηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 
 



 

 

Σελίδα 57 

Ι.8 Συμβατότητα με Windows 
7και 8.1: 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ  

 

Ι.9 Να συνοδεύεται με καλώδιο 
usb 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ  

 

Ι.10 Εγγύηση:  1 έτος ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Ι) 

 
(1) 

 

Α/Α 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4

11
 (CPV: 42991200-1) 

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 230,64 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ν. Κασμερίδης,  
τηλ. 2321049178) 

ΙΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά  Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

ΙΑ.1 Τύπος: Μονόχρωμος Laser ΝΑΙ   

ΙΑ.2 Μέγεθος Χαρτιού: Α4 ΝΑΙ   

ΙΑ.3 Ανάλυση : >=1200x600dpi ΝΑΙ   

ΙΑ.4 Ταχύτητα Εκτύπωσης:   >=18 σελίδες/λεπτό ΝΑΙ   

ΙΑ.5 Συμβατότητα με Windows 7 
και  8.1 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ   

ΙΑ.6 Σύνδεση: USB ΝΑΙ   

ΙΑ.7 Να συνοδεύεται με  
καλώδιο usb 

ΝΑΙ ΝΑΙ   

ΙΑ.8 Εγγύηση: 1 έτος ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΙΑ) 

 
(2) 

 

Α/Α 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

12
 (CPV: 30237200-1) 

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 620,00 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ν. Κασμερίδης,  
τηλ. 2321049178) 

ΙΒ Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

ΙΒ.1 Power: >=  500W ΝΑΙ   

ΙΒ.2 Προστασία: Υπερένταση, υπέρταση και 
βραχυκύκλωμα  
Συνδέσεις: 1*Main 24Pin, 1*ATX 
12V 4pin+4pin (cpu), 3*SATA 

 
 

ΝΑΙ 

  

ΙΒ.3 Εγγύηση: 2 έτη 
 

ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΙΒ) 

 
(10) 
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 Τοποθέτηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 
 
12

 Τοποθέτηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 
 



 

 

Σελίδα 58 

Α/Α 
ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

13
  (CPV: 32341000-5) 

Εκτιμώμενη δαπάνη: 115,32 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Κύδρος,  
τηλ. 6977-442597) 

ΙΓ Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

ΙΓ.1 Transducer type: Condenser, Pressure Gradient 
With USB digital output 

 
ΝΑΙ 

  

ΙΓ.2 Polar patterns: Cardioid or Omnidirectional ΝΑΙ   

ΙΓ.3 Frequency Response: Position 1-3: 40-18kHz ΝΑΙ   

ΙΓ.4 Sample/word Rate: 44.1 kHz/16bit ΝΑΙ   

ΙΓ.5 Βάρος: 460gr ΝΑΙ   

ΙΓ.6 Διαστάσεις: 325mm (circumference) ΝΑΙ   

ΙΓ.6 Including fully adjustable 
metal mic stand and USB 
cable 

ΝΑΙ ΝΑΙ   

ΙΓ.7 Plug and play with PC ΝΑΙ ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΙΓ) 

 
(1) 

 

Α/Α 
Vga splitter

14
  (CPV: 30232000-4) 

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 471,20 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ν. Κασμερίδης,  
τηλ. 2321049178) 

 
ΙΔ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

ΙΔ.1 Τύπος: 1  pc → 2 οθόνες ΝΑΙ   

ΙΔ.2 Είσοδοι: 1 HD DB15 Female. ΝΑΙ   

ΙΔ.3 Έξοδοι: 2 HD DB15 Female ΝΑΙ   

ΙΔ.4 Ανάλυση: >= 1920 x1080 ΝΑΙ   

ΙΔ.5 Απόσταση μετάδοσης: >=30 μέτρα ΝΑΙ   

ΙΔ.6 Κουτί: μεταλλικό ΝΑΙ   

ΙΔ.7 Να συνοδεύεται με το 
τροφοδοτικό του: 

ΝΑΙ ΝΑΙ   

ΙΔ.8 Εγγύηση: 1 έτος ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΙΔ) 

 
(10) 

 

Α/Α 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

15
  (CPV: 30234000-8) 

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 277,76 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ν. Κασμερίδης,  
τηλ. 2321049178) 

ΙΕ Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

ΙΕ.1 Χωρητικότητα: 2 ΤΒ ΝΑΙ   

ΙΕ.2 Σύνδεση: USB 3.0 ΝΑΙ   

ΙΕ.3 Διαστάσεις: 2.5 Ιντσών ΝΑΙ   

ΙΕ.4 Χωρίς απαιτήσεις 
εξωτερικής τροφοδοσίας: 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ  

 

ΙΕ.5 Εγγύηση: 2 έτη ΝΑΙ   

ΤΕΜΑΧΙΑ (ΙΕ) (2) 
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 Τοποθέτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 
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 Τοποθέτηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 
 
15

 Τοποθέτηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 
 



 

 

Σελίδα 59 

Α/Α 
ROUTER

16 
   (CPV: 32413100-2)                                            

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 694,40 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ν. Κασμερίδης,  
Τηλ. 2321049178) 

 
ΙΣΤ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

ΙΣΤ.1  Standards and Protocols IEEE 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u, 
802.3ab, TCP/IP, DHCP, ICMP, 
NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, 
IPsec, PPTP, L2TP 

 
ΝΑΙ 

 

 

ΙΣΤ.2 Interface: 1 Gigabit WAN port, 3 Gigabit 
LAN ports 

ΝΑΙ  
 

ΙΣΤ.3 Wireless Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK 

ΝΑΙ  
 

ΙΣΤ.4 DHCP: DHCP Server/Client VPN Pass-
through: IPsec (ESP), PPTP, L2TP 

ΝΑΙ  
 

ΙΣΤ.5 Εγγύηση: 3 έτη ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΙΣΤ) 

 
(4) 

 

Α/Α 
ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

17
 (CPV: 30234000-8)                             

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 570,40 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δαυϊδ Κωνσταντίνος,  
τηλ. 23210 49157) 

ΙΖ Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

IZ.1 Τύπος δίσκου: SSD 250GB ή μεγαλύτερο ΝΑΙ   

ΙΖ.2 Βάση: Bracket 2.5’’ to 3.5’’ ΝΑΙ   

ΙΖ.3 Τύπος Σύνδεσης: SATA III ΝΑΙ   

ΙΖ.4 Ταχύτητα Ανάγνωσης: 540 MB/Sec ή μεγαλύτερη ΝΑΙ   

ΙΖ.5 Ταχύτητα Εγγραφής: 520 MB/Sec ή μεγαλύτερη ΝΑΙ   

ΤΕΜΑΧΙΑ (IZ) (4) 

Α/Α Σταθμοί Docking Station Sata 2.5"/3.5" to USB 3.0 με δύο 
θέσεις σκληρών δίσκων και με δυνατότητα clone

18
 (CPV: 

30234000-8)     Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 128,96 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Βαρσάμης, τηλ. 6932265497) 

ΙΗ Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

ΙΗ.1 Σταθμοί Docking Station 
Sata 2.5"/3.5" to USB 3.0 με 
δύο θέσεις σκληρών δίσκων 
και με δυνατότητα clone 

 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 
 

 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΙΗ) 

 
(2) 
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 Τοποθέτηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 
 
17

 Τοποθέτηση στο Τμήμα Μηχανολογίας και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα 
Μαγνησίας). 

18
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 



 

 

Σελίδα 60 

Α/Α 
PEN TABLET

19 
(CPV: 30237480-7)                                      

Εκτιμώμενη δαπάνη:  576,60 € με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Πληροφ.: Δ. Κύδρος, τηλ. 6977-442597) 

ΙΘ Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
- 

τεκμηρίωση 

ΙΘ.1 Μέγεθος / Βάρος: >=380 x 251 x 12 mm / >=990g  ΝΑΙ   

ΙΘ.2 Active area pen: >=224 x 140 mm / 8.8 x 5.5 in  ΝΑΙ   

ΙΘ.3 Multi touch: ΝΑΙ ΝΑΙ   

ΙΘ.4 Pen: Grip pen ΝΑΙ   

ΙΘ.5 Pressure levels: 2048, both pen tip and eraser ΝΑΙ   

ΙΘ.6 Tilt Recognition: ±60 levels ΝΑΙ   

ΙΘ.7 Switches: 2 side switches ΝΑΙ   

ΙΘ.8 Type: Pressure-sensitive, cordless, 
battery-free 

ΝΑΙ  
 

ΙΘ.9 Replacement Nibs: 10 nibs : 5 standard, 1 flex, 1 
stroke nib, and 3 felt 

ΝΑΙ  
 

ΙΘ.10 Pen stand: Grip Latex-free silicone rubber ΝΑΙ   

ΙΘ.11 Ανάλυση: 5080 lpi ΝΑΙ   

ΙΘ.12 Express Keys: 8 προγραμματιζόμενα, 
application-specific 

ΝΑΙ  
 

ΙΘ.13 Touch ring: 4 προγραμματιζόμενες 
λειτουργίες 
Express View Display (hud)  

ΝΑΙ  
 

ΙΘ.14 Radial menu: ΝΑΙ ΝΑΙ   

ΙΘ.15 Display Toggle: ΝΑΙ ΝΑΙ   

ΙΘ.16 Dedicated Pan, Scroll, Zoom, 
Brush Size  

ΝΑΙ 
ΝΑΙ  

 

ΙΘ.17 Cable included: 2 m USB cable 
PC USB 

ΝΑΙ  
 

ΙΘ.18 Wireless included: ΝΑΙ ΝΑΙ   

ΙΘ.19 System requirements: Windows 10, 64bit ΝΑΙ   

ΙΘ.20 Εγγύηση: 2 έτη ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΙΘ) 

 

(1) 
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 Τοποθέτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 



 

 

Σελίδα 61 

  
ΟΜΑΔΑ 2 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  8.946,60€ (με Φ.Π.Α)  

 

Α/Α 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

20
 (CPV: 48900000-7) 

Εκτιμώμενη δαπάνη: 390,60 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Κύδρος,  
τηλ. 6977-442597) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 Σύλληψη μέρους ή όλου της 
οθόνης, ξεχωριστή 
επεξεργασία video – audio, 
με δυνατότητα υπέρθεσης 
webcam, με δυνατότητες 
unlimited tracks, split-
delete-stich, noise removal, 
captioning, callouts, quizzing 
(SCORM compliant), green 
screen (αφαίρεση φόντου), 
εξαγωγή σε MP4, WMV, 
MOV, AVI, κλπ. 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 

 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

(1) 

Α/Α 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Μicrosoft office 2016 pro plus academy Greek

21
  

(CPV: 48900000-7)                                                                 
Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 8.556,00 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ν. Κασμερίδης,  
τηλ. 2321049178) 

Β Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Β.1 Microsoft office 2016 pro 
plus academy Greek 

60 Άδειες, χωρίς ημερομηνία 
λήξης και με δυνατότητα 
εγκατάστασης μετέπειτα σε 
διαφορετικό Η/Υ 

NAI  

 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Β) 

 

(60) 

  
ΟΜΑΔΑ 3 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.580.00€ (με Φ.Π.Α) 

 

Α/Α 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

22 
(CPV: 39111000-3)                   

Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 5.580,00 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ν. Κασμερίδης,  
τηλ. 2321049178) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 Περιγραφή: Περιστρεφόμενα καθίσματα 
εργασίας, με σταθερή έδρα - 
πλάτη και ρύθμιση ύψους του 
καθίσματος, χωρίς μπράτσα,  
πεντάκτινη βάση με ροδάκια από 
βαμμένο χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο, και συνθετικό 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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Σελίδα 62 

ύφασμα. Τα υπό προμήθεια 
καθίσματα θα παραδίδονται, 
συναρμολογούνται και 
τοποθετούνται με ευθύνη, 
παρουσία και έξοδα του 
προμηθευτή. 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 

(50) 

 
ΟΜΑΔΑ 4 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.721,60€ (με Φ.Π.Α) 

 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

23
   (CPV: 38545000-7) 

Εκτιμώμενη δαπάνη: 9.721,60 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Γκειβανίδης Σάββας,  
τηλ. 6973-033940) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 

Ο αναλυτής θα πρέπει να 
μετρά τους ρυπαντές που 
ανιχνεύονται σε 
τετράχρονους και δίχρονους 
κινητήρες βενζίνης, 
πετρελαίου, LNG, CNG για 
τα εξής μεγέθη: 
- CO, HC, CO2, O2 
- «λ», στροφές του κινητήρα 
RPM, θερμοκρασία λαδιού 
του κινητήρα °C 
- θολερότητα καυσαερίων 
κινητήρων πετρελαίου 
(νεφελόμετρο) 
- NOx 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 

 

Α.2 

Να διαθέτει έγκριση τύπου 
κατά OIML κλάσεως 0 από 
αναγνωρισμένο ή 
κοινοποιημένο φορέα της 
ΕΕ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

  

Α.3 

Να συνοδεύεται από 
κατάλληλα εξαρτήματα για 
τη δειγματοληψία των 
καυσαερίων από τους 
διαφόρους τύπους 
εξάτμισης τετράτροχων και 
δίκυκλων οχημάτων 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

Α.4 

Να διαθέτει επικοινωνία με 
υπολογιστή για απεικόνιση 
και αποθήκευση 
αποτελεσμάτων σε αυτόν 
(USB ή σειριακή θύρα ή 
ασύρματη Bluetooth ή WiFi, 
πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται το 
απαραίτητο λογισμικό). 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

Α.5 Να διαθέτει επικοινωνία με ΝΑΙ ΝΑΙ   
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Σελίδα 63 

διαγνωστική θύρα EOBD 

Α.6 

Να επιτρέπει λειτουργία της 
συσκευής και μετά τη λήξη 
της περιόδου ισχύος της 
βαθμονόμησής της, έστω 
και με μειωμένη ακρίβεια 
αποτελεσμάτων 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

Α.7 

Όλες οι 
συμπεριλαμβανόμενες 
συσκευές πρέπει να είναι 
εγκαταστημένες προς 
λειτουργία σε τροχήλατο 
φορέα για μετακίνηση σε 
επίπεδο δάπεδο. 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

Α.8 Εγγύηση: 2 έτη ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 

(1) 

 

ΟΜΑΔΑ 5 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.596,00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΕ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ
24 

(CPV: 31173000-9)                          
Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη: 3.596 € με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δαυϊδ Κωνσταντίνος, 

τηλ. 23210 49157) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 
Αριθμός αναλογικών 
καναλιών εισόδου:
  

 
>=16 ΝΑΙ 

  

Α.2 
Ρυθμός δειγματοληψίας 
καναλιών εισόδου: 

 
>=500 kS/s 

ΝΑΙ 
  

Α.3 
Εύρος τάσης καναλιών 
εισόδου:  

 
±10 V 

ΝΑΙ 
  

Α.4 
Αριθμός αναλογικών 
καναλιών εξόδου: 

 
>= 2 

ΝΑΙ 
  

Α.5 
Ρυθμός δειγματοληψίας 
καναλιών εξόδου: 

 
>=500 kS/s 

ΝΑΙ 
  

Α.6 
Αριθμός ψηφιακών 
καναλιών 
εισόδου/εξόδου: 

 
>=24 ΝΑΙ 

  

Α.7 Σύνδεση με υπολογιστή USB ΝΑΙ   

Α.8 
Συμβατότητα με 
λειτουργικό σύστημα: 

Windows 
ΝΑΙ 

  

Α.9 
Λογισμικό καταγραφής 
σημάτων:  

Να περιλαμβάνεται 
ΝΑΙ 

  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

  
(2) 
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Σελίδα 64 

 
ΟΜΑΔΑ 6 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.232.00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

25 
(CPV: 42660000-0)           Εκτιμώμενη 

δαπάνη 2.232,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δαυϊδ Κωνσταντίνος,  
τηλ. 23210 49157) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 

Συσκευή συγκολλήσεων 
τύπου TIG AC/DC με 
inverter HF κατάλληλη για:  
1)Συγκόλληση με 
τσιμπίδα TIG και χρήση 
εναλλασσομένου ή 
συνεχούς 
ρεύματος (AC/DC). 
2)Ομαλό τόξο και σταθερή 
λειτουργία για συγκόλληση 
χάλυβα, ανοξειδώτου 
χάλυβα, χαλκού, με 
χρήση DC ή αλουμινίου και 
κραμάτων αλουμινίου με 
χρήση AC. 
3)Συγκόλληση TIG σε 2 
χρόνους ή 4 χρόνους. 
4)Ρύθμιση συχνότητας και 
εύρους του παλμικού 
ρεύματος. 
5)Τάση λειτουργίας 230V 
6)Ρεύμα συγκόλλησης 
185Α 
Προστασία έναντι των 
διακυμάνσεων της τάσης 
εισόδου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

Α.2 

Δυνατότητα συγκόλλησης 
ηλεκτροδίων RUTILE - 
BASIC – INOX 

 Υψηλής αντοχής 
κατασκευή για 
επαγγελματική χρήση 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

Α.3 

Μάσκα με ηλεκτρονικό 
φίλτρο άμεσης απόκρισης 

 Αριθμός 
αισθητήρων: 2 

 Ρύθμιση σκίασης: 
DIN 9 - DIN 13 

 Χρόνος 
απόκρισης: Φωτεινό σε 
σκοτεινό = 1/25000 s 

 Χρόνος 
απόκρισης: Σκοτεινό σε 
φωτεινό = 0.5 s 

 Τροφοδοσία: 
Μόνιμες μπαταρίες και 
ηλιακή κυψέλη 

 Αυτόματη 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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Σελίδα 65 

λειτουργία ON/OFF 

 Βάρος < 500 gr 

Α.4 
Πλήρης φιάλη Argon (Ar) 
20 Lt ή μεγαλύτερη 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

  

Α.5 
Σύστημα ρύθμισης πίεσης 
με μανόμετρα 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

  

Α.6 
2kg ηλεκτρόδιο 
αλουμινίου (Al) 

ΝΑΙ ΝΑΙ   

Α.7 2kg ηλεκτρόδιο inox  ΝΑΙ ΝΑΙ   

Α.8 
2kg ηλεκτρόδιο σιδήρου 
(Fe) 

ΝΑΙ ΝΑΙ   

Α.9 
1 ημέρα εκπαίδευση στη 
χρήση της μηχανής από 
εξειδικευμένο τεχνίτη 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

  
(1) 

 
ΟΜΑΔΑ 7 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.790.00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
26

  (CPV: 38550000-5)     
Εκτιμώμενη δαπάνη 2.790,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ανθυμίδης Κωνσταντίνος,  
τηλ. 23210-49201) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 

Ψηφιακή Μικρομετρική 
Τράπεζα με εύρος κίνησης 
τουλάχιστον 50Χ50 mm. Το 
κάτω μέρος της να είναι 
επίπεδο για εύκολη 
τοποθέτηση σε οπτικό 
μικροσκόπιο και οι 
συνολικές της διαστάσεις να 
είναι τουλάχιστον 
220Χ150Χ75 mm.  

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

Α.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(1) 

 
ΟΜΑΔΑ 8 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 347,20€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α 
ΛΑΜΠΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

27
         

      (CPV: 31521000-4)                                               
   Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη 347,20€ με ΦΠΑ                                                       

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Βαρσάμης,  
τηλ. 6932265497) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 
Γνήσιες λάμπες με συμβατή 
βάση προβολικού Epson 
H270B (Epson) 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(2) 
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Σελίδα 66 

ΟΜΑΔΑ 9 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.160,00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α 
ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

28
 

(CPV: 38433300-2)                                                       
Εκτιμώμενη δαπάνη 11.160,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Μάνος,  
τηλ. 6936-734649) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 Εύρος Συχνοτήτων 9 kHz ως 3,2 GHz ΝΑΙ   

Α.2 Εύρος Συχνοτήτων 9 kHz ως 3,2 GHz ΝΑΙ   

Α.3 Ανάλυση Συχνότητας 1 Hz ΝΑΙ   

Α.4 Ρυθμός γήρανσης <2 ppm / χρόνο ΝΑΙ   

Α.5 
Σταθερότητα 
θερμοκρασίας  

<1 ppm, 0 oC έως 50  oC ΝΑΙ   

Α.6 
Frequency span  Έυρος:  0 Hz, 100 Hz έως τη 

μέγιστη συχνότητα 
ΝΑΙ 

  

Α.7 

Ανάλυση Εύρους 
Συχνότητας (RBW – 
Resolution Bandwidth) 
στα -3dB 

10Hz έως 1MHz  σε βήματα 1-3-
10  

ΝΑΙ 

  

Α.8 Θόρυβος φάσης SSB <-90 dBc/Hz στα 10KHz offset ΝΑΙ   

Α.9 
Μετρητής συχνότητας 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz, 

100KHz 
ΝΑΙ 

  

Α.10 
 VSWR εισόδου 
(εξασθένηση εισόδου 
≥10dB): 

300 KHz ως 3.2 GHz  < 1.5 
ΝΑΙ 

  

Α.11 VBW (Video Bandwidth) 1 Hz - 3 MHz σε βήματα 1-3-10 ΝΑΙ   

Α.12 
Displayed average noise 
level (DANL-typ.) – 
preamp off 

9 kHz ως 100 KHz         <–110 
dBm 
100 KHz ως 5 MHz        <–125 
dBm 
5 MHz ως 3.2 GHz         <–130 
dBm 

ΝΑΙ 

  

Α.13 Χρόνος σάρωσης 
Span = 0     20 μs ως 3200 s 
Span ≥ 100 Hz    1 ms ως 3200 s 

ΝΑΙ 
  

Α.14 Εμφανίσιμο εύρος: 

Λογαριθμική κλίμακα: 1 dB ως 
200 dB 
Γραμμική κλίμακα: 0 to 
reference level 
Μονάδες κλιμακας:  dBm, 
dBmV, dBµV,  
nV, μV, mV, V, nW, μW, mW, W 

ΝΑΙ 

  

Α.15 Trace detectors: 
Normal, positive peak, negative 
peak,  sample, RMS, voltage 
average 

ΝΑΙ 
  

Α.16 

Να διαθέτει 
ενσωματωμένο Tracking 
generator με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 

 

  

 Εύρος Συχνοτήτων 100 kHz ως 3,2 GHz ΝΑΙ   

 Εύρος Στάθμης εξόδου -40 dBm έως 0 dBm ΝΑΙ   

 Ανάλυση Στάθμης εξόδου 1 dB  ΝΑΙ   

Α.17 

Να συνοδεύεται από 
γέφυρα στασίμων 
κυμάτων 
VSWR και να διαθέτει 

 
 
1MHz έως 3,2 GHz 

 
ΝΑΙ 
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option μετρήσεων VSWR 
με εύρος συχνοτήτων: 

Α.18 
Να συνοδεύεται από σετ 
δύο εξασθενητών RF με 
τα εξής χαρακτηριστικά: 

Ένας (1) εξασθενητής 6db 
Ένας (1) εξασθενητής 10 db  ΝΑΙ 

  

Α.19 

Να συνοδεύεται από 
εξασθενητή υψηλής 
ισχύος με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 
30db, μέγιστη ισχύς 100W 
 

ΝΑΙ 

  

Α.20 
Να συνοδεύεται από σετ 
CATV με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

Δύο (2) αντάπτορες 50Ω σε 75Ω 
 ΝΑΙ 

  

Α.21 
Να συνοδεύεται από 
εκπαιδευτικό σετ με τα 
εξής χαρακτηριστικά 

Ένα (1) σετ πομπού 
Ένα (1) σετ δέκτη ΝΑΙ 

  

Α.22 

Να συνοδεύεται από 
πλήρες σετ με 
προσαρμογείς και 
καλώδια για μετρήσεις 
ανάλυσης φάσματος ως 
εξής 

1 x N-SMA-Cable,  
1 x BNC-BNC Cable, 
1 x N-BNC Adapter,  
1 x N-SMA Adapter,  
1 x 75Ohm-50Ohm Adapter,  
2 x Antenna (900MHz/1.8 GHz) 
2 x Antenna (2.4 GHz) 

ΝΑΙ 

  

Α.23 

Να συνοδεύεται από 
πλήρες σετ με 
προσαρμογείς RF ως 
εξής: 

1x N(F)-N(F),  
1x N(M)-N(M 
2x N(M)-SMA(F) 
2x N(M)-BNC(F) 
1x SMA(F)-SMA(F) 
1x SMA(M)-SMA(M), 
1x BNC T τύπου,  
1x 50Ω SMA φορτίο 
1x 50 Ω BNC Impedance. 

 
ΝΑΙ 

  

Α.24 

Να συνοδεύεται 
λογισμικό μετρήσεων 
ανάλυσης φάσματος το 
οποίο να περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες μετρήσεις: 

Harmonic distortion, Channel 
power, time domain power, 
Adjacent channel power, TOI, 
Emission bandwidth, occupied 
bandwidth, carrier to noise 
ratio, pass /fail 

 
ΝΑΙ 

  

Α.25 
Να συνοδεύεται από 
λογισμικό μετρήσεων για 
Η/Υ 

PC based software 
ΝΑΙ 

  

 
Επιπλέον 
χαρακτηριστικά: 

 
 

  

Α.25 Αποθήκευση 

Σε εσωτερικό δίσκο (flash disk) 
Μέσω θύρας USB 2.0 σε 
εξωτερικά συστήματα 
αποθήκευσης μνήμης (π.χ USB 
Memory Stick) 

 
 

ΝΑΙ 

  

Α.26 
Οθόνη 
 

Να διαθέτει οθόνη 8” τύπου 
TFT LCD με ανάλυση 800 x 480 
pixels 

ΝΑΙ 
  

Α.27 Υποδοχές: 

- Είσοδος RF  
- Έξοδος TG  
- USB 2.0 ports (host / 
device) 
- 10 MHz out 
- 10 MHz in 
- Trigger Input 
- LAN TCP/IP interface 

ΝΑΙ 
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ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 
 

(1) 

 
ΟΜΑΔΑ 10 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.362,00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α 
ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤ

29
 (CPV: 42997300-4)  

Εκτιμώμενη δαπάνη 9.362,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ι. Καλόμοιρος,  
τηλ. 6973-218488) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 
Φυσικές διαστάσεις 
/υλικό 

(HxDxW) >= 573×275×311mm  
Βάρος<= 6 kg  
υλικό ABS-PC / PA-66 / XCF-30  

ΝΑΙ 
  

Α.2 Μητρική πλακέτα 

CPU επεξεργαστής ATOMZ530 
1,6ghz (ή καλύτερο) 
Cache memory 512KB 
Clock speed 1.6Ghz 
FSB speed 533mHz 
RAM 1GB 
FLASH MEMORY 2GB 
MICRO SDHC 8GB 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

  

Α.3 Βαθμοί ελευθερίας 

Κεφάλι >= 2 DOF 
χέρι (έκαστο) >= 5 DOF 
λεκάνη >=1 DOF 
πόδι (in each) >=5 DOF 
παλάμη (έκαστη) >=1 DOF 

ΝΑΙ 

  

Α.4 Σύστημα όρασης 

κάμερες >=2 εμπρός 
Τύπος μοντέλου MT9M114 (ή 
καλύτερο) 
Αισθητήριο τύπου SOC 
Ανάλυση πίνακα εικόνας 
(IMAGINGARRAYResolution) 
>=1.22MP 
Τύπος πλαισίου 1/6 inch 
Ενεργά pixels (HxV) 
>=1288×968 
Ευαισθησία Pixel μέγεθος 
1.9μm 
Δυναμικό εύρος 70dB 
Signal/Noise αναλογία (max) 
37dB 
Απόκριση (Responsivity) 2.24 
V/lux-sec (960p) 8.96 V/lux-sec 
(VGA) 
Έξοδος κάμερας 
1280×960p@30fps 
 Data Format YUV422 
 Shutter type ERS (Electronic 
Rolling Shutter) 
Οπτικό πεδίο 72.6°DFOV 
(60.9°HFOV,47.6VFOV) 
Εύρος εστίασης ζουμ 30cm ~ 
infinity 
Τύπος εστίασης: σταθερή 
Ταχύτητα δειγματολειψίας 
(framerate): 

ΝΑΙ 
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ανάλυση 160×120px- 
1280×960px 

Α.5 Αισθητήρια: 

Υπερήχων πομποί (sonar 
emitters) >=2 μπροστά 
Υπερήχων δέκτες (receivers) 
>=2 μπροστά 
Συχνότητας 40kHz 
Ευαισθησίας -86dB 
Ανάλυσης 1cm 
Εύρος ανίχνευσης  0.05m to 3m 
Λειτουργικός κώνος 60° 
Αδρανειακές μονάδες 
γυροσκοπικής μέτρησης 
(inertial unit Gyrometer)  >=1 
Άξονες: 3 
Ακρίβεια 5% 
Γωνιακή ταχύτητα ~500°/s 
Αδρανειακές μονάδες 
Επιταχυνσιόμετρο (inertial unit 
Accelerometer)   >=1 
Άξονες: 3 
Ακρίβεια: 1% 
Επιτάχυνση ~2g 
Δυναμο-Αντιστάσεις FSR ( force 
sensitive resistors) 
Εύρος: 0 έως 110N 
>=4 ανά πέλμα 
Αισθητήρες θέσης: μαγνητικοί 
περιστροφικής κωδικοποίησης  
MRE (magnetic rotary encoder) 
>=36 
Αισθητήρες φαινομένου Ηall 
effect  
Ακρίβειας : 12bits / 0.1° 
Υπέρυθροι αισθητήρες (IR) >=2 
μπροστά 
Κύματος μήκους (wavelength) 
940nm 
Γωνία εκπομπής +/-60° 
Ισχύος 8mW/sr 
Αισθητήρες επαφής σε: 
Στήθος 
πόδι 
Κεφάλι 
Χέρι 

ΝΑΙ 

  

Α.6 Ενδείξεις LEDs 

Θέση/ποσότητα/περιγραφή 
Αισθητηρίου κεφαλής /×12 /16 
διαβαθμίσεις μπλε 
Ματιού /2×8 /RGB Full Color 
Αυτιού /2×10/16 διαβαθμίσεις 
μπλε 
Αισθητηρίου στήθους /×1 /RGB 
Full Color 
Ποδιού /2×1 /RGB Full Color 

ΝΑΙ 

  

Α.7 Επικοινωνία 
Ethernet  
1×RJ45 - 10/100/1000 BASE T  
WIFI  IEEE 802.11a/b/g/n 

ΝΑΙ 
  

Α.8 Σύστημα ήχου 
Ηχεία: >=2 πλευρικά 
Διάμετρος 36mm 

ΝΑΙ 
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Αντίστασης 8ohms 
Splevel 87dB/w +/- 3dB 
Εύρος συχνότητας έως ~20kHz 
Ισχύος 2W 
Μικρόφωνα: >=4 στο κεφάλι 
Ευαισθησία 20mV/Pa +/-3dB at 
1KHz 
Εύρος συχνότητας 150Hz-12kHz 

Α.9 
Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα 

EN 301-1 / EN 301 489-17 / EN 
300 328 
EN 62311 : 2008 / FCC PART15, 
Class B 

ΝΑΙ 

  

Α.10 Λογισμικό / Δυνατότητες 

Λογισμικό σύνθεσης κινήσεων 
σε περιβάλλον γραφικού 
προγραμματισμού, 
Λογισμικό παρακολούθησης 
στοιχείων λειτουργίας, 
Λογισμικό SDK για Java, C++, 
Python 
Λογισμικό προσομοίωσης 
Αναγνώριση αντικειμένων 
Ανίχνευση και αναγνώριση 
προσώπων 
Εκφώνηση κειμένου (Text to 
Speech) 
Αυτόματη Αναγνώριση ομιλίας 
(Automatic Speech Recognition) 
Ανίχνευση και εντοπισμός ήχου 
(Detection and Localization) 
Ευφυής ακαμψία σώματος 
(Smart Stiffness) 
Διαχείριση πτώσης (Fall 
Manager) 
Προστασία σύγκρουσης μελών 
του ρομπότ (Anti Self collision) 

ΝΑΙ 

  

Α.11 Εγγύηση >=2 έτη ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(1) 

 
ΟΜΑΔΑ 11 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.880.00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α 
Pick to light system με οθόνη και μονάδες διεπαφής

30 

(CPV: 42965100-9)                                        
            Εκτιμώμενη δαπάνη 14.880,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Φωλίνας & Π. Παναγιωτίδης,  
τηλ. 2351020940)  

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 
Οθόνη και μονάδες 
διεπαφής με: 

    

 
- Λάμπα ισχυρού 

φωτισμού διαμέτρου 
μεταξύ 15-20mm 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

  

 
- 3-ψήφια ένδειξη 

δείκτης 
ΝΑΙ ΝΑΙ   

 - Συνεχούς ΝΑΙ ΝΑΙ   
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αυτοελέγχου 

 - Δύο κατευθύνσεων ΝΑΙ ΝΑΙ   

 
- Πλάτος οθόνης: 

μεγαλύτερη από 
100mm 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

 
- Συμβατή για 

RS232/RS485 ή 
Ethernet 

ΝΑΙ ΝΑΙ   

 - 4 εξόδων PTF ΝΑΙ ΝΑΙ   

Α.2 Εξοπλισμός ζώνης      

 
- Λάμπα ισχυρού 

φωτισμού διαμέτρου 
μεταξύ 15-20mm 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

 
- Υποστήριξη 

παραπάνω από μίας 
γραμματοσειράς 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

 
- Αριθμητικό 

πληκτρολόγιο 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

 
- Πλάτος οθόνης: 

μεγαλύτερη από 
100mm 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

 
- Συμβατή για 

RS232/RS485 ή 
Ethernet 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

 
- Ελεγκτής διαστάσεων 

200-300mm 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

 

- Συμβατή με τερματικό 
αναγνώστη όλων των 
βασικών τεχνολογιών 
αυτόματης 
αναγνώρισης GS1 
αλλά και 2DCodes 
όπως Data Matrix, 
MaxiCode, QR Code 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

Α.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης     

 - Εγκατάσταση ΝΑΙ ΝΑΙ   

 
-  Ανάπτυξη λογισμικών 

σύνδεσης με WMS της 
MANTIS 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

 - Εγχειρίδιο χρήσης ΝΑΙ ΝΑΙ   

 
- Τεκμηρίωση - 

διαγράμματα 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

 - Εκπαίδευση χρηστών ΝΑΙ ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(1) 

 
ΟΜΑΔΑ 12 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.674.00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α 
ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

31
 (CPV: 38653400-1)     Εκτιμώμενη 

συνολική δαπάνη  1.674,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ν. Κασμερίδης,  
τηλ. 2321049178) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 
– 

τεκμηρίωση 

Α.1 Οθόνη προβολής     
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300x300 Χειροκίνητη 

Α.2 Τύπος:  επιτυχία ΝΑΙ   

Α.3 Διαστάσεις: 292cm x 292cm ΝΑΙ   

Α.4 Μέγιστη διαγώνιος: 300*300 ΝΑΙ   

Α.5 

Να συνοδεύεται με 
καλώδιο HDMI 1.4 20Μ 
male-male για σύνδεση 
του υπάρχοντος 
προβολικού με Η/Υ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

  

Α.6 Εργασίες:     

 

Απεγκατάσταση της 
παλιάς και εγκατάσταση 
της νέας οθόνης 
προβολής, εγκατάσταση 
καλωδίου HDMI 20 
μέτρων με επιτοίχιο 
κανάλι, και ρύθμιση του 
υπάρχοντος προβολικού 
στην νέα οθόνη 
προβολής 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

Α.7 Εγγύηση 1 έτος ΝΑΙ   

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(3) 

 
ΟΜΑΔΑ 13 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.181,28€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΧΟΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ
32

  (CPV: 38550000-5) 
Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη  2.073,28€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Μπαής,    τηλ. 6972624150)  

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 
προμηθευ

τή 

Παραπομπή – 
τεκμηρίωση 

Α.1 Περιοχή μετρήσεων: 
= 30 –140dB (Δυναμικό εύρος 

80 dB) 
ΝΑΙ 

  

Α.2 Οθόνη: 

Να απεικονίζει ταυτόχρονα 3 
ψηφιακές τιμές (π.χ dBA & dBC 

& Leq) 
δυνάμενες να αλλαχθούν, 
καθώς και μία αναλογική 

μπάρα. 

ΝΑΙ 

  

Α.3 Φίλτρα στάθμισης: = Α, C, Ζ. ΝΑΙ   

Α.4 Μετρούμενοι δείκτες: 

Spl, Leq, SEL, LEP,d, Lmax, 
Lmin, Lpeak, Lpkmax, 

LeqS, LE, Lep_d, Dose, Dose_d, 
L1, L2, L3, L4, OL 

ΝΑΙ 

  

Α.5 
Απόκριση σε όλες οι τιμές 
με «fast, slow & impulse» 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

Α.6 Μικρόφωνο: πυκνωτική κάψα ½ ΄΄ ΝΑΙ   

Α.7 Μνήμη οργάνου: 2ΜΒ ΝΑΙ   

Α.8 
Πρόγραμμα επεξεργασίας 
σε Η/Υ να παρέχεται με 
έξοδο και σε Excel 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

Α.9 Είσοδοι έξοδοι 
AC, DC, RS232 ή USB, & 

εξωτερικής τροφοδοσίας 
ΝΑΙ 

  

Α.10 Προστασία υγρασίας: κατά IP64 ΝΑΙ   
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ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(4) 

Α/Α 
ΗΧΟΜΕΤΡΑ

33
 (CPV: 38550000-5)                                  

Εκτιμώμενη δαπάνη  2.108,00€ με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Μπαής,    τηλ. 6972624150) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά  Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή – 
τεκμηρίωση 

Β.1 Περιοχή μετρήσεων: 
= 30 –140dB (Δυναμικό 

εύρος 80 dB) 
ΝΑΙ 

  

Β.2 Οθόνη: 

να απεικονίζει 
ταυτόχρονα 3 ψηφιακές 
τιμές (π.χ dBA & dBC & 

Leq) 
δυνάμενες να αλλαχθούν, 
καθώς και μία αναλογική 

μπάρα. 

ΝΑΙ 

  

Β.3 Φίλτρα στάθμισης: = Α, C, Ζ. ΝΑΙ   

Β.4 Μετρούμενοι δείκτες: 

Spl, Leq, SEL, LEP,d, Lmax, 
Lmin, Lpeak, Lpkmax, 
LeqS, LE, Lep_d, Dose, 

Dose_d, L1, L2, L3, L4, OL 

ΝΑΙ  

  

Β.5 
Απόκριση σε όλες οι τιμές 
με «fast, slow & impulse» 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

Β.6 Μικρόφωνο: πυκνωτική κάψα ½ ΄΄ ΝΑΙ   

 Μνήμη οργάνου: 2ΜΒ ΝΑΙ   

Β.7 
Πρόγραμμα επεξεργασίας 

σε Η/Υ να παρέχεται με 
έξοδο και σε Excel 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

Β.8 Είσοδοι έξοδοι 
AC, DC, RS232 ή USB, & 

εξωτερικής τροφοδοσίας 
ΝΑΙ 

  

Β.9 Προστασία υγρασίας: κατά IP64 ΝΑΙ   

Β.10 Πρόσθετα στοιχεία:  
αποσπώμενο μικρόφωνο 

καθώς ΚΑΙ καλώδιο 
προέκτασης 5m 

ΝΑΙ 
  

Β.11 
Συμμόρφωση με IEC 

61672-1 , 60651 , 60804 
type 1 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

Β.12 
Συμμόρφωση με ANSI S1.4 

& S1.43 type 1 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

Β.13 

Τροφοδοσία = με 4 
τυπικές αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ ή εξ. τάση 9-
12V 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

Β.14 
Πιστοποιητικά  
βαθμονόμησης να 
παρέχονται. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

Β.15 
Πιστοποιητικά  
Διακρίβωσης να 
παρέχονται 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(1) 
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ΟΜΑΔΑ 14 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  5.084,00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΑΣΟΚΟΠΤΗΣ
34

 (CPV: 42713000-7) 
Εκτιμώμενη δαπάνη  3.472,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ασλανίδης Παναγιώτης τηλ. 

2341029876 εσωτ 27 /6932427719)  

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή – 
τεκμηρίωση 

Α.1 
 Για κοπή και τύλιγμα 
φάσας 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(1) 

Α/Α 
ΤΡΙΒΕΛΟΝΗ ΦΑΣΟΜΗΧΑΝΗ

35
 (CPV: 42715000-1) 

Εκτιμώμενη δαπάνη  1.612,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ασλανίδης Παναγιώτης τηλ. 

2341029876 εσωτ 27 /6932427719) 

Β Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή – 
τεκμηρίωση 

Β.1 

Κομπλέ, με τραπέζι και 
κινητήρα, με επικάλυψη 
και απόσταση βελόνας 5,6 
mm, αυτολύπαντη 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(1) 

ΟΜΑΔΑ 15 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.526,00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α 
ΣΑΝΙΔΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
36

 (CPV: 42718100-3)  
Εκτιμώμενη δαπάνη  4.526,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Ασλανίδης Παναγιώτης τηλ. 

2341029876 εσωτ 27 /6932427719) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή - 
τεκμηρίωση 

Α.1 
Τραπέζι σιδερώματος με 
απορρόφηση και 
εκτόξευση αέρα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(1) 

 
ΟΜΑΔΑ 16 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  5.338,20€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α ΚΟΥΚΛΕΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
37

 (CPV: 37510000-6) 
Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη  4.836,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Κουτσού Βενετία τηλ. 2341029876 

εσωτ 19 /6944-444763) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή - 
τεκμηρίωση 

Α.1 

Κούκλα πλήρως 
διαιρούμενη, βάση 
μεταλλική, με ρόδες και 
φρένο. 
Στήθος/Μέση/Περιφέρεια 
Chest/Waist/Hips 
88-68-94 TAGLA:40,5 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

   

                                                           
34

 Τοποθέτηση στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς (Γ. Αργυρίου 16). 

 
35

 Τοποθέτηση στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς (Γ. Αργυρίου 16). 
 
36

 Τοποθέτηση στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς (Γ. Αργυρίου 16). 
 
37

 Τοποθέτηση στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς (Γ. Αργυρίου 16). 
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ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 
 

(10) 

Α/Α 
ΚΟΥΚΛΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ

38
 (CPV: 37510000-6) 

Εκτιμώμενη δαπάνη  502,20€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Κουτσού Βενετία τηλ. 2341029876 

εσωτ 19 /6944-444763) 

Β Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή - 
τεκμηρίωση 

Β.1 

Κούκλα πλήρως 
διαιρούμενη, βάση 
μεταλλική, με ρόδες και 
φρένο. 
Στήθος/Μέση/Περιφέρεια 
Chest/Waist/Hips  
100-88-103 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

 
(1) 

 
ΟΜΑΔΑ 17 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.130,00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α 

3D Body Scanner, ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ & 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

39
 

(CPV: 38520000-6)                                                
Εκτιμώμενη δαπάνη  7.130,00€ με ΦΠΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Κουτσού Βενετία τηλ. 2341029876 

εσωτ 19 /6944-444763) 

Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή - 
τεκμηρίωση 

Α.1 Κάλυψη δαπέδου: 2,50*1,70 ΝΑΙ   

Α.2 Ταχύτητα σάρωσης: περίπου 1mm ΝΑΙ   

Α.3 Τεχνολογία Kinect ΝΑΙ ΝΑΙ   

Α.4 Ανάλυση κάμερας ελάχιστο 512*424 ΝΑΙ   

Α.5 
Λειτουργικό σύστημα 
Windows και άνω 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 

  
(1) 

 

  

                                                           
38

 Τοποθέτηση στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς (Γ. Αργυρίου 16).. 
 
39

 Τοποθέτηση στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς (Γ. Αργυρίου 16).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 1 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A H/Y ΜΕ ΟΘΟΝΗ  6   

Β ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  1   

Γ H/Y (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ)  21   

Δ H/Y ΜΕ ΟΘΟΝΗ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 3   

Ε H/Y ΜΕ ΟΘΟΝΗ 4   

ΣΤ ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 2   

Ζ H/Y ΜΕ ΟΘΟΝΗ 28   

Η ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3+   1   

Θ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 1   

Ι ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER COLOUR 1   

ΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 2   

ΙΒ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 10   

ΙΓ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 1   

ΙΔ Vga splitter 10   

ΙΕ ΦΟΡΗΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2   

ΙΣΤ ROUTER 4   

ΙΖ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 4   

ΙΗ Σταθμοί Docking Station Sata 2.5"/3.5" to 
USB 3.0 με δύο θέσεις σκληρών δίσκων και 
με δυνατότητα clone 

 

2 

  

ΙΘ PEN TABLET 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
………………………………… 

(υπογραφή – σφραγίδα) 
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Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 2 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 1   

Β ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Μicrosoft office 2016 pro plus 
academy Greek 

60   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 3 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 50   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 
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Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 4 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 5 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ 

2   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 



 

 

Σελίδα 79 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 6 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 

 
ΟΜΑΔΑ 7 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 
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Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 

 
ΟΜΑΔΑ 8 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΛΑΜΠΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 2   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 

 
ΟΜΑΔΑ 9 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 



 

 

Σελίδα 81 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 

 
ΟΜΑΔΑ 10 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤ 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 

 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 11 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A Pick to light system με οθόνη και μονάδες 
διεπαφής 

1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 
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Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 

 
ΟΜΑΔΑ 12 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 3   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 13 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΧΟΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ 4   

Β ΗΧΟΜΕΤΡΑ 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 



 

 

Σελίδα 83 

 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 14 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΑΣΟΚΟΠΤΗΣ 1   

Β ΤΡΙΒΕΛΟΝΗ ΦΑΣΟΜΗΧΑΝΗ 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 15 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΣΑΝΙΔΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 
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Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 

 
ΟΜΑΔΑ 16 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A ΚΟΥΚΛΕΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 10   

Β ΚΟΥΚΛΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 17 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A 3D Body Scanner, ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ    

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ......................................... 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη..................................................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για 
την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για την/τις ομάδα/ες ...............  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....................ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………...  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της/ων ομάδας/ων .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με 
την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....….    ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

 

 

 

 

  
Ημερομηνία:               

 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:  
Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε.(MIS 2014ΣΕ54300023)            

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  

Ποσού ……………………….€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ……………………..€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

Για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των Τμημάτων του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας της/των Ομάδας/ων ……..……., προϋπολογισμού: ………………..με Φ.Π.Α. 
24%. 

 

Στις Σέρρες σήμερα την …….η  του μηνός ……..……………2017, ημέρα …………… στα γραφεία του Τμήματος 
Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΦΜ ΤΕΙ ΚΜ 
090213745, ΔΟΥ: Σερρών, Τηλ. 2321049149, 49106, 49156, Φαξ: 2321046556, email:prom@teicm.gr)  οι 
κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1) Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με ΑΦΜ 090213745, Δ.Ο.Υ. Σερρών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  
κ. Αναστάσιο Μωυσιάδη, Ασκών Καθήκοντα Πρύτανη, για την υπογραφή της παρούσας βάσει της 
αριθμ. αριθμ.202/21/29-5-2017 απόφαση Συνέλευσης του ΤΕΙ ΚΜ με θέμα «Τροποποίηση της 
αριθμ.200/20/23-5-2017 προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης με θέμα «Τροποποίηση της 
Συγκρότησης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»,  όπου στη συνέχεια θα αποκαλείται 
«Εργοδότης», και 

β. Η εταιρεία …………………………………., με δ.τ. …………………….., με ΑΦΜ ……………………….., ΔΟΥ ……………………., 
Ταχ. Δ/νση: …….………………………….., Τ.Κ. ……………….. Τηλ……………………., Φαξ……………………., email 
……………………………. που εκπροσωπείται νόμιμα από τ… …………………………………………….. του …………………, 
κάτοικο ……………., στην οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
Σχολών και των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την/ Ομάδα/ες ….. 

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με  την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 

1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  
Κεντρικής Μακεδονίας 

Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού 
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, 

Προμηθειών & Περιουσίας 
Διεύθυνση:   Τέρμα Μαγνησίας 
                        621 24 Σέρρες 
Πληροφ.      Α. Ευαγγελίδης 
 Τηλ:               (23210) 49109  
 Fax:               (23210) 46556 
Email:            prom@teicm.gr 
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3. το  ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

5. το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

6. το Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων». 

7. το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

8. το Π.Δ. 102/2013 «Μετονομασία του Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση 

Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» 

9. την αριθμ. 167175/Β1/10-10-2016 (ΑΔΑ : ΩΣ3Φ4653ΠΣ-10Ω, ΑΔΑΜ : 16REQ005441581 2016-11-23) 

Υ.Α. αναφορικά με την «Ανακατανομή πιστώσεων (αρ.1340) Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ 2016 των ΣΑ Ε043, 

Ε543, Μ543, Ε046, Ε546 και Μ046»  

10. την αριθμ. 515/45/24-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΑΔΑ:ΩΖΝΔ469143-38Β) 

11. την αριθμ. πρωτ. 597/01-03-2017 (Α/Α 98) για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους 

156.799,24€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 

του ΚΑΕ 93.9349Α του οικονομικού έτους 2017 για την δαπάνη προμήθειας ειδών εξοπλισμού για τις 

ανάγκες των σχολών και των τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΠΔΕ (MIS 

2014ΣΕ54300023) 

12. την αριθμ.202/21/29-5-2017 απόφαση Συνέλευσης του ΤΕΙ ΚΜ με θέμα «Τροποποίηση της 
αριθμ.200/20/23-5-2017 προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης με θέμα «Τροποποίηση της 
Συγκρότησης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» 

13. το με αριθμ.πρωτ.4205/21-11-2016 αίτημα του κ. Αναστασίου Μωϋσιάδη, Αναπληρωτή Προέδρου με 

αρμοδιότητες Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης   

14. το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών – Ειδικών Όρων  

15. το αριθμ.4121/15-11-2016 (ΑΔΑΜ : 16REQ005390703 2016-11-15) πρωτογενές αίτημα συνολικού 

προϋπολογισμού 156.799,24€ (CPV : 30213000-5, 30213100-6, 42991200-1, 30237200-1, 32341000-5, 

30232000-4, 30234000-8, 32413100-2, 30237480-7, 48900000-7, 39111000-3, 38545000-7, 31173000-

9, 42660000-0, 38550000-5, 315214000-4, 38433300,2, 42997300-4, 42965100-9, 38653400-1, 

38550000-5, 42713000-7, 42715000-1, 42718100-3, 37510000-6, 38520000-6)  

16. την αριθμ. 167175/Β1/10-10-2016 (ΑΔΑ : ΩΣ3Φ4653ΠΣ-10Ω, ΑΔΑΜ : 16REQ005441581 2016-11-23) 

Υ.Α. αναφορικά με την «Ανακατανομή πιστώσεων (αρ.1340) Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ 2016 των ΣΑ Ε043, 

Ε543, Μ543, Ε046, Ε546 και Μ046»  

17. την αριθμ. 515/45/24-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΑΔΑ:ΩΖΝΔ469143-38Β) 

18. την αριθμ. πρωτ. 597/01-03-2017 (Α/Α 98) για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους 

156.799,24€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 

του ΚΑΕ 93.9349Α του οικονομικού έτους 2017 για την δαπάνη προμήθειας ειδών εξοπλισμού για τις 

ανάγκες των σχολών και των τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΠΔΕ (MIS 

2014ΣΕ54300023) 

19. Το Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

20. Τη Διακήρυξη αριθμ. …/201… (αριθμ. πρωτ.:…………/…-…-201…) και τα τεύχη δημοπράτησης της 
προμήθειας που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης.  
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21. Την αριθμ. πρωτ.  ΤΕΙ ΚΜ ……………. προσφορά του αναδόχου (Ομάδα/ες …..).  

22. Την αριθμ. ……./……/….-….-201… απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΑΔΑ:…………………………..), με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η 

εκτέλεση της προμήθειας της επικεφαλίδας για την/τις ομάδα/ες …… στον προμηθευτή 

…………………………………………. 

Αναθέτει 

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των 
Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για την/τις Ομάδα/ες ……..…….. σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

Άρθρο 1: Διάρκεια 
Η σύμβαση αρχίζει με την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Η περαίωση της 
προμήθειας ορίζεται με την ολοκλήρωση της προμήθειας των ειδών και την έκδοση του πρωτοκόλλου 
παραλαβής του συνολικού εξοπλισμού.  

 

Άρθρο 2: Είδος - Τιμή 

Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου  της σύμβασης αυτής (εφεξής «Συμβατικό Τίμημα») ορίζεται και 
συνομολογείται στο ποσό των …………………………………….(…………………..€) μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των ………………€, ήτοι συνολικού ποσού …………………………….. 
(………………….……….€).   

Στη συνολική τιμή της προσφοράς εννοείται ότι  περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την 
προμήθεια και μεταφορά των ειδών στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Περιλαμβάνονται 
επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελός του. 

Ακολουθεί πίνακας των υπό προμήθεια ειδών, με την προσφερθείσα από τον Ανάδοχο τιμή ανά ομάδα, 
που είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Άρθρο 3: Ποιότητα – Ποιοτικός Έλεγχος 

H επιτροπή ελέγχει αν τα είδη του εξοπλισμού είναι άρτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 
αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους 
ακόλουθους τρόπους: είτε μακροσκοπικά είτε με πρακτική δοκιμασία (λειτουργικό έλεγχο) ανάλογα με τα 
είδη της κάθε ομάδας.  
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των υλικών. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
Άρθρο 4: Τόπος – Τρόπος – Χρόνος Παράδοσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) μηνών. Τα προς προμήθεια είδη θα 
παραδίδονται στα αντίστοιχα Τμήματα/Πόλεις (όπως έχουν ορισθεί στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
06/2017 Διακήρυξης) και όπως ορίζεται στους παρακάτω ειδικούς όρους της παρούσης, κατόπιν 
έγκαιρης ειδοποίησης του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται, συναρμολογούνται και τοποθετούνται με ευθύνη, 
παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στα σημεία που θα ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται όπου απαιτείται και η εγκατάσταση και αναβάθμιση 
των απαραίτητων προγραμμάτων (Software). 

 Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της υπηρεσίας στη χρήση των μηχανημάτων 
και/ή του λογισμικού όπου αυτό ζητηθεί. 

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

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 5: Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης – ανακοίνωση φόρτωσης  
και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

 

Ναύλωση - Ασφάλιση 

1. Αν η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB - FOT, η επιλογή του μεταφορικού μέσου 
γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της αναθέτουσας αρχής. Ο οικονομικός φορέας μετά την υπογραφή της 
σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από την αναθέτουσα αρχή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά 
του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς: 

α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση του 
αγοραστή. 

β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της 
CLASSIFICATION CLAUSES. 

Επίσης, η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο 
αγοραστής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον 
προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF. 

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με 
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους 
επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη 
συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους 
παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, 
όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς 
γίνεται, σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO WAREHOUSE) 
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες 
INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξη τους. 

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%. 

Ανακοίνωση φόρτωσης 
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 

β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του. 
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γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το 
βάρος (μικτό - καθαρό). 

δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού. 

2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα 
ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους 
INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την 
παραλαβή τους. 

Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό 

1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωση τους ή κατά το στάδιο κατασκευής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων 
συμβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η 
οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. 

2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονομικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, 
μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον 
έλεγχο. 

β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην 
διάθεση του. 

γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα 
του ελέγχου. 

δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης 
της παραγγελίας. 

ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονομικός φορέας 
βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους. 

3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες. 

4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο 
εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα. 

5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να 
ενημερώσει αμέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες 
του. 

6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει 
επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο 
εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό 
του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με 
εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

 

Άρθρο 6: Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

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

 

Άρθρο 7: Υπεργολαβία 

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της 
σχετικής Διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

Άρθρο 8: Κήρυξη  οικονομικού φορέα ως έκπτωτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.   

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

Άρθρο 9: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 4 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6 (Απόρριψη 
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 10: Τρόπος Πληρωμής 
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών της εκάστοτε ομάδας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο 11: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 12: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 
1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της σχετικής Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 13: Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

Άρθρο 14: Εγγυήσεις 

Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………………… 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………. Τράπεζας, αξίας …………………………….€ που 
αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας ………… μηνών. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά , μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι θεωρούν ουσιώδεις και 
αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη 
και ισχυρή. 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού 
διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, απ’ αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στο ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας και το έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 

Ο Ασκών Καθήκοντα Πρύτανη 
του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 
Καθηγητής 

 
Ο Προμηθευτής  
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

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

iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

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

x
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


