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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 570 01 

Τηλέφωνο 2310 483 000 

Φαξ 2310 483 020 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@noesis.edu.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Β. Μάτσος  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.noesis.edu.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και ανήκει στις μη κεντρικές αναθέτουσες 

αρχές. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Φορέα www.noesis.edu.gr 

β) Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν.4412/2016. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα 

με το Ν.3861/2010. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον αρμόδιο για πληροφορίες κ. Β. Μάτσο 

(matsos@noesis.edu.gr), στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2310483036. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 

και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους παρούσας. 

 

 

mailto:info@noesis.edu.gr
http://www.noesis.edu.gr/
http://www.noesis.edu.gr/
mailto:matsos@noesis.edu.gr
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. 

ΣΑΕ3451. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. έργου 2018ΣΕ34510004). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων 

Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την απόφαση 

ένταξης με αρ. πρωτ. 1369 της ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθησης» και έχει λάβει κωδικό MIS 5011051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι 

η προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη της ομάδας έργου, για την εξυπηρέτηση όλων των 

Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας να υποβάλλον προτάσεις χρηματοδότησης σχεδίων δράσης. 

Συγκεκριμένα:  

 η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου για την ομάδα διαχείρισης του έργου, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, προβολικών μηχανημάτων και 

επίπλων γραφείου.  

 η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη της επικοινωνίας με 

τα σχολεία (τηλεφωνικό κέντρο και λογισμικό CRM). 

 η προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την διοργάνωση ετήσιου διαδικτυακού event 

μέσω τηλεδιασκέψεων. 

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

συμβάσεων (CPV) : 30000000-9, 32552100-8, 48000000-8, 39000000-2, 32320000-2. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(25.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 20.564,52€, 

ΦΠΑ: 4.935,48€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

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, 

βάσει  τιμής. 
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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. 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 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 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” 

 της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

 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 
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

 Το αρθρ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

 Το Ιδρυτικό Καταστατικό του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας και τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτού. 

 Το Διορισμό του Δ.Σ. και του υπογράφοντος την Απόφαση. 

 Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και 

ιδιαίτερα το αρ. 3 αυτής. 

 Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1369/13-3-2018 ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των 

Σχεδίων Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"» με κωδικό MIS 5011051 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

 Την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΗΣΙΣ της 7/3/2018με την οποία εγκρίθηκε η 

διακήρυξη του έργου «Εξοπλισμός υποστήριξης πράξης» της πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των 

Σχεδίων Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"» με κωδικό MIS 5011051 στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020». 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/4/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

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)  

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL): www.noesis.edu.gr. 

 

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 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://www.noesis.edu.gr/
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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. 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] του παραρτήματος ΙΙΙ. 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 

Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του ΝΟΗΣΙΣ: 

www.noesis.edu.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 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 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 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.noesis.edu.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). 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται 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 

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1 εκδίδεται 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. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου. 

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει 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 των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 
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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.  

 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 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: 

2.2.2.1.  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),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α’ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215). 

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. 

2.2.2.2. 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, 
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κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.2.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.2.4. 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 λειτουργίας1,  

(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(ε) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.2.5. 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  

                                                           
1 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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2.2.2.6. 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. 

 

2.2.3 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 οικείο Επιμελητήριο. 

  

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την 

τελευταία τριετία (2016, 2015, 2014) μεγαλύτερο από 60.000 €. 

 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις συμβάσεις προμηθειών  

του συγκεκριμένου τύπου.   

β) να διαθέτουν το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό  για την εκτέλεση της προμήθειας. Ειδικότερα, η 

ομάδα έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει πιστοποιημένους εγκαταστάτες στη ρύθμιση δικτύων / 

εγκατάσταση Η/Υ. Να συμπεριληφθούν οι πιστοποιήσεις αυτές στα βιογραφικά της ομάδας έργου. 

 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 

2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
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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 ΙΙΙ,, 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). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. 

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, 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 

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 2.2.2 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά2: 

                                                           
2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν 
εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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α) για την παράγραφο 2.2.2.1 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 τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

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 

2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, 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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 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 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.2.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση 

γνησίου υπογραφής ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016. 

                                                                                                                                                                                                 
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της 
χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν 
από τους διαγωνιζόμενους.   
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών 2014,2015 και 

2016. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων. 

Β.5. 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.6. 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.  
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Β.7. 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 βάσει 

τιμής. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2  Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

 είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, 

 είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, 

στην διεύθυνση: 

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 

6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης 

ΤΚ 570 01 Θέρμη 

Γραμματεία πρωτοκόλλου τηλέφωνο: 2310 483 000 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 

της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς το ΝΟΗΣΙΣ 

Προσφορά του ………3 

για την Προμήθεια: ««Εξοπλισμός υποστήριξης πράξης» της πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των 

Σχεδίων Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"»  

με αναθέτουσα αρχή το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 16/4/2018 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  

υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

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

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο.  

                                                           
3 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 
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Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας 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. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται 

στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ) και μπορεί να αναζητηθεί και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. 

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   

ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως 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.  

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα. 

ΙΙ της παρούσας. 

Στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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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 την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος VΙ της διακήρυξης. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 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  0,6 %. 

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 Παράρτημα Ι της παρούσας 

διακήρυξης. 

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η 

Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 

παρ. 4 του ν.4412/2016. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 

περιγράφονται στην παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης. 

Για υπόδειγμα εγγράφου οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ανατρέξουν στο 

Παράρτημα V της παρούσας. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, 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 



ΑΔΑΜ: 18PROC002900145 2018-04-02      ΑΔΑ: ΩΞΜΟΟΞ2Ξ-Τ9Θ 

Σελίδα 21 

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 προσωρινού αναδόχου) 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, 

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 υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) 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 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 

παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 

φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και 

σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 

παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

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 αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό 

και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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 των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο 
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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 

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 των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες  

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

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση 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 2.2.7.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 

της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 -

2.2.5  αυτής. 

Αν μετά την 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 
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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, 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 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.5 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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 τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.5 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. 

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..   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.. 

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.  
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016 . Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.  

 

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) 

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 να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα IV 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 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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. 

Υπόδειγμα της Επιστολής Καλής Εκτέλεσης παρέχεται στο Παράρτημα IV της παρούσας. 

 

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. 
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4.4 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. 

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. 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. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού  25% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με 

την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής 

κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό 

ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την 

εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 

υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. 

Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 

Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του 

ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η Α.Α. δύναται να προβλέψει το προβάδισμα ενός εκ των δύο τρόπων σε περίπτωση που δεν επιλέξει ο 

προσφέρων. 

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 (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. 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %. 

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 και την παράγραφο 6.2. της παρούσας. 

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, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

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 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 
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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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 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 από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

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, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε με απόφαση του 

ΔΣ του ΝΟΗΣΙΣ στην συνεδρίαση της 8/3/2018.  

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 μακροσκοπικό 

έλεγχο και πρακτική δοκιμασία των υπό προμήθεια υλικών. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

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 ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. 
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα του ελέγχου που  διενεργήθηκε από την Επιτροπή 

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. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα σε διάστημα δυο (2) μηνών από την αίτηση του Αναδόχου για παραλαβή 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, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

6.3  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 
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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. 
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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  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «NOESIS» είναι ένας πολιτιστικός και 

επιμορφωτικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη 

γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα 

τεχνικού πολιτισμού. Το Κέντρο απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε: (α) Σχολικές ομάδες, για 

οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις, (β) Νέους, που έχουν ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες και 

την Τεχνολογία, (γ) Εκπαιδευτικούς, για επιμόρφωση και υποβοήθηση του έργου τους, (δ) Κάθε 

ενδιαφερόμενο, για πληροφόρηση, επιμόρφωση και παροχή υπηρεσιών.  

Στόχοι του Φορέα είναι: 

 Η συγκέντρωση, διάσωση, διαφύλαξη, τεκμηρίωση και προβολή της τεχνολογικής και 

βιομηχανικής μας κληρονομιάς. 

 Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η εξοικείωση και επιμόρφωση του κοινού και ιδιαίτερα των 

νέων, σε θέματα Τεχνολογίας και Θετικών Επιστημών (παρελθόν, σημερινά επιτεύγματα και 

μελλοντικές εξελίξεις). 

• Η ανάπτυξη και διάδοση του καινοτομικού πνεύματος. 

Το ΝΟΗΣΙΣ είναι μέλος διεθνών οργανισμών, όπως το International Committee of Museums (ICOM), το 

European Collaboration for Science, Industry and Technology Exhibition (ECSITE), το Association of Science 

and Technology Centers (ASTC), το International Planetarium Society (IPS), το Giant Screen Cinema 

Association (GSCA). 

 

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Το ΝΟΗΣΙΣ εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ) και διοικείται 

από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οργανωτικά το ΝΟΗΣΙΣ αποτελείται από τα ακόλουθα όργανα διοίκησης: 

 Διοικητικό Συμβούλιο 

 Γενική Διεύθυνση 

 Τεχνική Διεύθυνση 

 Διεύθυνση Λειτουργίας 

 Οικονομική Διεύθυνση 

 Διεύθυνση προγραμμάτων και παραγωγών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΔΕΜΤ αποφασίζει για: 
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 την έγκριση της πρότασης 

 το ορισμό αρμοδίων οργάνων και υπευθύνων (στελεχών του ΚΔΕΜΤ) 

 την καταγραφή των διαδικασιών 

 ανάθεση των τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων (χρήση αν απαιτείται ειδικού συμβούλου-

επιστημονικού συνεργάτη) 

Το Δ.Σ. του ΚΔΕΜΤ σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση, τον Υπεύθυνο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

και τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την έγκαιρη χρηματοδότηση και χρηματοροή 

των έργων εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση τους: 

 οικονομικούς 

 ανθρώπινο δυναμικό 

 υλικοτεχνική υποδομή 

Ο σχεδιασμός και η ωρίμανση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ιδρύματος, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των αρμόδιων τμημάτων του ΚΔΕΜΤ. Ορίζονται 

η Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς και ο Προϊστάμενος αυτής όπου ο βασικός τους ρόλος είναι η διερεύνηση 

της αγοράς, η εξέταση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων, η ωφελιμότητα και η 

αξία συγκεκριμένων δημοσίων συμβάσεων, η οικονομοτεχνική μελέτη του αντικειμένου της δημόσιας 

σύμβασης και η κατάρτιση της σχετικής ολοκληρωμένης πρότασης. Επίσης, η συναρμογή και εξομοίωση 

της πρότασης μέσα στο πλαίσιο του εθνικού και ενωσιακού πλαισίου στήριξης με κύριο στόχο την ένταξη 

και αποδοχή της πρότασης και του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης από προγράμματα εθνικά ή 

κοινοτικά και την εξεύρεση πόρων και άντληση κεφαλαίων από επιδοτούμενα προγράμματα. 

Η επιχειρησιακή μονάδα για την διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση – διαχείριση συμβάσεων 

αποτελείται από τη Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το Τεχνικό Συμβούλιο τον Υπεύθυνο 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, και τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας. Τα στελέχη της Νομικής 

Υπηρεσίας παρέχουν νομικές συμβουλές ως προς τη νομιμότητα και ορθότητα των διακηρύξεων, 

συμβάσεων, ενστάσεων και ενδίκων βοηθημάτων και μέσων των συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς. 

Η Διοίκηση, η Παρακολούθηση και ο Έλεγχος του Έργου από πλευράς ΚΔΕΜΤ ασκούνται από τη 

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τον Προϊστάμενο αυτής και την Επιτροπή Παραλαβής. 

Οι ως άνω αναφερόμενοι υπεύθυνοι συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Νομική και Οικονομική 

Υπηρεσία του ΚΔΕΜΤ για την άρτια και ορθή παρακολούθηση της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, 

την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων, την καλή και απαλλαγμένη από τεχνικά 

προβλήματα εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΔΕΜΤ για 

τον χειρισμό και λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών και την πιστοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού τους αντικειμένου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των συμβάσεων 

και των διακηρύξεων. 

Το προσωπικό του ΝΟΗΣΙΣ απαρτίζεται από 23 υπαλλήλους αορίστου διάρκειας και 19 ορισμένου χρόνου, 

άριστα καταρτισμένους. 
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Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές 

Το Κέντρο σχεδιάστηκε, με βάση τις διεθνείς εμπειρίες και τη συνεργασία επίλεκτων Ελλήνων και ξένων 

ειδικών, ως φορέας προβολής της Επιστημονικής και Τεχνολογικής παράδοσης, με κύριο στόχο την 

«Προσέγγιση και Κατανόηση της Επιστήμης και Τεχνολογίας από όλους» και χαρακτήρα εκπαιδευτικό και 

ψυχαγωγικό. 

Το ΝΟΗΣΙΣ στεγάζεται σε κτίριο 15.000 τ.μ. στο οποίο λειτουργούν: 

 Κινηματογράφος με γιγαντοοθόνη, το Κοσμοθέατρο, 300 θέσεων. 

 Ψηφιακό Πλανητάριο 150 θέσεων. 

 Προσομοιωτής εικονικής πραγματικότητας 18 θέσεων. 

 Μουσείο Τεχνολογίας, με μόνιμες εκθέσεις Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Τεχνολογίας των 

Μεταφορών και Τεχνοπάρκου συμμετοχικών εκθεμάτων. 

 Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων. 

 Συνεδριακό Κέντρο 200 θέσεων. 

 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με χώρο ανάγνωσης. 

 Εστία Δημιουργικότητας & Καινοτομίας για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Κατάστημα πώλησης ειδικών εκδόσεων, εκπαιδευτικών βιβλίων και αναμνηστικών ειδών. 

 Εστιατόριο – Καφέ. 

 Χώροι υποστήριξης των λειτουργιών του, όπως εργαστήρια, γραφεία διοίκησης,  εργαστήρια 

επεξεργασίας υλικών, αποθηκευτικοί χώροι κλπ. 

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του ΝΟΗΣΙΣ περιλαμβάνει: 

 Δίκτυο Η/Υ και servers. 

 Σύνδεση Internet και ιστοσελίδα. 

 Εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα. 

Ο εξοπλισμός και οι υποδομές του ΝΟΗΣΙΣ είναι άνω της δεκαετίας. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια για την υλοποίηση του έργου: «Εξοπλισμός 

υποστήριξης πράξης» της πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου "Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑΛ"» με κωδικό MIS 5011051 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμό και λογισμικό 

για την υποστήριξη της επικοινωνίας με τα σχολεία και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη 

ενεργειών διάχυσης. 
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Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

Βάσει της Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα, η υλοποίηση μιας σύμβασης απαιτεί τον ορισμό 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Επιτροπής Ενστάσεων και Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων. 

Περαιτέρω, το ΔΣ του Φορέα θα πρέπει να αποφασίσει για την δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης, 

σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου και τις κατευθύνσεις της εκάστοτε Διαχειριστικής 

Αρχής. 

Για το έργο έχουν ήδη οριστεί οι Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού και Ενστάσεων και έχει αποφασιστεί 

η δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης. 

Οι υπηρεσίες του Φορέα έχουν προχωρήσει σε επαφές με εταιρείες προκειμένου να απεικονίσουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τις υλικοτεχνικές απαιτήσεις του έργου και ταυτόχρονα να ενημερώσουν τους 

δυνητικούς αναδόχους. 

 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  

Βασικοί στόχοι του έργου είναι η ενίσχυση του σχολείου ως κοινότητας, η επαύξηση του κύρους του, η 

περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής γνώμης και η 

βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, της 

καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης. 

Περαιτέρω, επιδιώκεται η σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία (εξωστρέφεια) ώστε: 

 Η τοπική κοινωνία να υποστηρίζει το σχολείο (αξιοποίηση υφιστάμενων δομών ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης, αξιοποίηση κοινωνικής και εργασιακής εμπειρίας κλπ.). 

 Το σχολείο να αναδεικνύει τη χρησιμότητά του (Προβολή του σχολείου και των επιτευγμάτων των 

μαθητών, σχολές γονέων, ενημερωτικές δράσεις για τεχνολογικά θέματα, τεχνική βοήθεια στην 

επίλυση τοπικών προβλημάτων, ανάπτυξη συνείδησης πολίτη και προστασίας καταναλωτή κλπ.). 

Για την διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής του έργου, προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού 

ορισμένου χρόνου και η υποστήριξή της ομάδας με τεχνικό εξοπλισμό αποτελούμενο από: 

 εξοπλισμό γραφείου ο οποίος θα περιλαμβάνει την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

προβολικών μηχανημάτων και επίπλων γραφείου.  

 εξοπλισμό και λογισμικό για την υποστήριξη της επικοινωνίας με τα σχολεία (τηλεφωνικό κέντρο 

και λογισμικό CRM). 

 οπτικοακουστικό εξοπλισμό για την διοργάνωση ετήσιου διαδικτυακού event μέσω skype. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

Α/Α Είδος Ποσότητα Τιμή 

1 Εξοπλισμός γραφείου (Επιτραπέζιος υπολογιστής) Τεμ. 9 
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2 Εξοπλισμός γραφείου (υπολογιστής γραφιστικών) Τεμ. 1 

3 Εξοπλισμός (τηλεφωνικό κέντρο-συσκευές) Τεμ. 1 

4 Λογισμικό διαχείρισης επαφών (σύστημα CRM) Τεμ. 1 

5 Εξοπλισμός γραφείου (projectors) Τεμ. 2 

6 Εξοπλισμός γραφείου (laptop) Τεμ. 2 

7 Έπιπλα γραφείου(σετ) Σετ 7 

8 Εξοπλισμός οπτικοακουστικής (camera DSLR) Τεμ. 1 

9 Εξοπλισμός οπτικοακουστικής (σκηνικό) Τεμ. 1 

10 Εξοπλισμός οπτικοακουστικής (σετ) Τεμ. 1 

Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων παρέχεται στο Παράρτημα ΙΙ-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί με βάση τα παρακάτω μεθοδολογικά βήματα: 

1. Προκήρυξη πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. 

2. Αξιολόγηση των προσφορών με βάση σταθμισμένα κριτήρια βαθμολόγησης. 

3. Κατάταξη των υποβληθεισών προσφορών κατά σειρά προτεραιότητας. 

4. Υπογραφή σύμβασης με τον επιλεχθέντα ανάδοχο. 

5. Υλοποίηση έργου εντός (120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 

6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης 

ΤΚ 570 01 Θέρμη 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Τα παραδοτέα είναι τα αναφερόμενα υπό την παράγραφο «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά 

τμήμα αντικειμένου» υλικά. 

Το ΔΣ του ΝΟΗΣΙΣ, στην συνεδρίαση της 7/3/2018 όρισε την Επιτροπή Παραλαβής των παραδοτέων, 

αποτελούμενη από τρία μέλη, τους κ. Αθ. Κοντονικολάου ως Πρόεδρο και τους κ. Β. Μάτσο και κ. Β. 

Αφθονίδη ως μέλη. Επίσης, με την ίδια απόφαση όρισε μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων τους κ. Δ. Κωστή 

ως Πρόεδρο και κ. Β. Αφθονίδη και Γ. Καμπά ως μέλη. 
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Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλμένο 

όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη 

λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης αν το έργο έχει περατωθεί και έχει υποστεί ικανοποιητικά τις 

δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν το έργο δεν έχει περατωθεί οπότε αναφέρει 

συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο Προϊστάμενος 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδει εντός δέκα (10) ημερών από τη παραλαβή της ανωτέρω αναφοράς 

βεβαίωση περάτωσης εργασιών κατά τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 168 Ν. 

4412/2016. 

Οποτεδήποτε και πριν ακόμη από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή τμήματά του που έχουν 

περατωθεί μπορούν να δοθούν σε χρήση ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 169 Ν. 4412/2016. 

Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή 

παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων 

παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. 

Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου 

δηλαδή από την ημερομηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ημερομηνία που αυτό περατώθηκε ή, 

στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168 Ν. 4412/2016, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής 

βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις 

πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά 

στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου 

υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής 

αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του μητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική 

επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει 

από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η 

παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή 

θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο 

σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα 

κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 Ν. 

4412/2016. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει «με επιφύλαξη» το σχετικό 

πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την 

υποβολή ειδικής όχλησης.  

Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού 

προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή 

σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα 

μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων 

ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο 
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πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί 

να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Τα 

μέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και επιλέγονται 

κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 6 του άρθρου 

118 Ν. 4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και 

ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα 

μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργεια της και από τον 

ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της 

επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των 

λόγων της αδυναμίας υπογραφής. Τα καθήκοντα της επιτροπής παραλαβής του έργου εκτίθενται 

αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 170 Ν. 4412/2016.  

Στην παραλαβή καλείται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 143 Ν. 

441/2016 να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν 

αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο 

ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 1του άρθρου 143 Ν. 4412/2016. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της 

διευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του 

άρθρου 174 Ν. 441/2016, υπολογιζόμενη από την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση 

στον ανάδοχο. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την 

προϊσταμένη αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν 

από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Το πρωτόκολλο συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε 

περίπτωση. Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή ελαττωματικών 

ουσιωδών εργασιών συντάσσει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 170 Ν. 4412/2016 και προτείνει την αναβολή της παραλαβής μέχρι την αποκατάσταση των 

αναφερομένων εργασιών. Το εν λόγω πρωτόκολλο υπογράφεται από την επιτροπή και τον ανάδοχο και 

διαβιβάζεται με τις απόψεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας επί της ένστασης του αναδόχου στην 

προϊσταμένη αρχή η οποία εξετάζει το πρωτόκολλο και την ένσταση και εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται αμελλητί στον ανάδοχο, μαζί με ειδική διαταγή της Διευθύνουσας 

υπηρεσίας για την αποκατάσταση και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις απορριπτέες ή 

ελαττωματικές εργασίες εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο αναστέλλεται η προθεσμία αυτοδίκαιης έγκρισης της προσωρινής 

παραλαβής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ή αν ο ανάδοχος ειδοποιήσει ότι αποκατέστησε 

αυτές τις εργασίες, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει αμελλητί τον πρόεδρο της επιτροπής 

παραλαβής, ο οποίος προσκαλεί άμεσα την επιτροπή παραλαβής η οποία συντάσσει εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε ημερών και υπογράφει από κοινού με 
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τον ανάδοχο συμπληρωματικό πρωτόκολλο. Το συμπληρωματικό πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του αρχικού πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται με ένσταση του αναδόχου για έγκριση από την 

Προϊσταμένη αρχή η οποία το εγκρίνει εντός μηνός από την υποβολή του. Στην περίπτωση που επιτροπή 

διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή ελαττωματικών επουσιωδών εργασιών συντάσσει το πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 170 Ν. 4412/2016 και παραλαμβάνει 

το έργο με παραδεκτές τις ελαττωματικές εργασίες αλλά με μείωση της τιμής τους. 

Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3,5 

και 6 του άρθρου 170 Ν. 4412/2016, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείμενο της 

οριστικής παραλαβής. 

Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον 

ανάδοχο συντήρησης κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 171 Ν. 4412/2016. Πρέπει να 

διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 171 Ν. 

4412/2016. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης 

για τη διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι 

πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 Ν. 441/2016. Αν η προσωρινή 

παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και 

οριστική παραλαβή. 

Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή 

κατάσταση των εργασιών. 

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε 

περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή 

υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή. 

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και της παρ. 3 του άρθρου 178 Ν. 4412/2016 εφαρμόζονται 

είτε η οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του 

αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των 

εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που 

έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές. 

 

Προαιρέσεις  

Δεν περιλαμβάνονται. 
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Παρατάσεις - Τροποποίηση Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, 

σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ) μέσω της ΣΑΕ3451. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθμου έργου 2018ΣΕ34510004). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων 

Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5011051. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων 

ευρώ και πενήντα δυο λεπτών (20.564,52€) χωρίς ΦΠΑ. 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός είναι μια προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης με συνολικό ανώτατο όριο 

προσφοράς δυνάμει του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου της Πράξης και της απόφασης ένταξης της 

Πράξης (ΑΔΑ ΨΗΕΞ465ΧΙ8-ΑΥΨ). 

Α/Α Είδος Τιμή (€) 

1 Εξοπλισμός γραφείου (Επιτραπέζιος υπολογιστής) 7200,00€ 

2 Εξοπλισμός γραφείου (υπολογιστής γραφιστικών) 2300,00€ 

3 Εξοπλισμός (τηλεφωνικό κέντρο-συσκευές) 2000,00€ 

4 Λογισμικό διαχείρισης επαφών (σύστημα CRM) 5000,00€ 

5 Εξοπλισμός γραφείου (projectors) 1200,00€ 

6 Εξοπλισμός γραφείου (laptop) 1700,00€ 

7 Έπιπλα γραφείου(σετ) 2100,00€ 

8 Εξοπλισμός οπτικοακουστικής (camera DSLR) 2000,00€ 

9 Εξοπλισμός οπτικοακουστικής (σκηνικό) 1000,00€ 

10 Εξοπλισμός οπτικοακουστικής (σετ) 1000,00€ 
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ΣΥΝΟΛΟ 25.500,00€ 

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

ΦΠΑ: 4.935,48€ 

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. Επιπρόσθετα 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. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Για την συμπλήρωση των πινάκων ισχύουν τα παρακάτω: 

ΙΙΙ.1.1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

ΙΙΙ.1.2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό 

αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι 

σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΙΙΙ.1.3. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η 

προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή 

αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. Ωστόσο η κάλυψη μη απαράβατων όρων, θα αξιολογηθεί 

θετικά. 

ΙΙΙ.1.4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

ΙΙΙ.1.5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά ή σε 

Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου 

διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά 

την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή 

του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

ΙΙΙ.1.6. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο 

τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα 

σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).  
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Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

A Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και οθόνη – Τεμάχια 9    

A.1.  
Ο υπολογιστής διαθέτει επεξεργαστή Ιntel Core i3 ή 

νεότερο ή αντίστοιχο. 

ΝΑΙ   

A.2.  
Ο υπολογιστής διαθέτει κουτί Tower με εμπρός θύρες 

σύνδεσης: >= 2 x USB 3.0. 

ΝΑΙ   

A.3.  Η μνήμη RAM του υπολογιστή είναι >=4GB,DDR4. ΝΑΙ   

A.4.  Η ταχύτητα Μνήμης είναι2400MHz. ΝΑΙ   

A.5.  
Ο υπολογιστής διαθέτει κάρτα δικτύου 

ethernet10/100/1000Mbps. 

ΝΑΙ   

A.6.  
Ο υπολογιστής διαθέτει σκληρό δίσκο SATAIII  500GB ή 

μεγαλύτερο. 

ΝΑΙ   

A.7.  
Ο υπολογιστής διαθέτει κάρτα ήχου με θύρες Mic, 

Headphones. 

ΝΑΙ   

A.8.  Ο υπολογιστής διαθέτει SATA DVDRW+-. ΝΑΙ   

A.9.  
Ο υπολογιστής θα φέρει λειτουργικό σύστημα MS 

WINDOWS 10 PRO 64-bit GR ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

A.10.  

Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου MS Office ή ισοδύναμο 

(τελευταίας έκδοσης με Academic / Governmental άδειες) 

Ελληνικής έκδοσης, το οποίο κατ' ελάχιστον να περιέχει 

επεξεργαστή Κειμένου, Λογιστικών Φύλλων, 

Παρουσιάσεων και να είναι πλήρως συμβατό με αρχεία 

Microsoft Office. 

ΝΑΙ   

A.11.  

Λογισμικό Προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και 

διαδικτυακές επιθέσεις (Antivirus/Firewall/Antimalware) με 

αυτόματη ενημέρωση της βάσης στοιχείων αναγνώρισης 

κακόβουλου λογισμικού για όλο το χρονικό διάστημα της 

περιόδου εγγύησης. Επιθυμητή η συμβατότητα με το 

υπάρχον λογισμικό του φορέα ESET endpoint. 

ΝΑΙ   

A.12.  
Ο υπολογιστής έχει εγγύηση 1 έτους ή περισσότερο (για το 

σύνολο των παραπάνω) επισκευής ή αντικατάστασης. 

ΝΑΙ   

A.13.  
Ο υπολογιστής συνοδεύεται από Mouse Optical  

ενσύρματο USB 

ΝΑΙ   

A.14.  
Ο υπολογιστής συνοδεύεται από Πληκτρολόγιο Ενσύρματο, 

107 πλήκτρων Αγγλικά /Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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A.15.  
Ο υπολογιστής θα παραδοθεί με προ εγκατεστημένο το 

σύνολο του λογισμικού (λειτουργικό σύστημα, drivers).  

ΝΑΙ   

A.16.  

Ο υπολογιστής θα πρέπει να συνδεθεί και ρυθμιστεί στο 

τοπικό δίκτυο του ΝΟΗΣΙΣ (σε συνεννόηση με τον 

υπεύθυνο πληροφορικής του φορέα) 

ΝΑΙ   

A.17.  
Όλα τα επιμέρους συστήματα του Η/Υ λειτουργούν σε 

πλήρη συμβατότητα μεταξύ τους. 

ΝΑΙ   

 Οθόνη Η/Υ     

A.18.  Η οθόνη έχει διαγώνιο μεγέθους >=21.5”/16:9 ΝΑΙ   

A.19.  Έχει χρόνο απόκρισης <=6ms ΝΑΙ   

A.20.  Υποστήριξη ανάλυσης 1920x1080 ΝΑΙ   

A.21.  Γωνία θέασης >=160ο/170ο ΝΑΙ   

A.22.  Φωτεινότητα 250cd/m². ΝΑΙ   

A.23.  Έχει συχνότητα >=60Hz ΝΑΙ   

A.24.  Έχει εισόδους ανάλογες για σύνδεση στον ως άνω Η/Υ (Α) ΝΑΙ   

A.25.  

Η οθόνη έχει τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση επισκευής ή 

αντικατάστασης και είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον 

Η/Υ (Α) 

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  γραφιστικών και οθόνη  - 

Τεμάχιο 1 
   

Β.1.  Ο υπολογιστής διαθέτει επεξεργαστή Ιntel Core i7– 8700 ή 

νεότερο.(6-core/12-Thread, 12MB Cache) 

ΝΑΙ   

Β.2.  Η συχνότητα του επεξεργαστή του υπολογιστή είναι 

>=3.2GHz (4.6 GHzTurbo) 

ΝΑΙ   

Β.3.  Ο υπολογιστής διαθέτει κουτί Tower με εμπρός θύρες 

σύνδεσης: >= 2 xUSB 3.0. 

ΝΑΙ   

Β.4.  Η μνήμη RAM του υπολογιστή είναι >=32GB, Dual Channel 

DDR4. 

ΝΑΙ   

Β.5.  Η ταχύτητα Μνήμης είναι 2666MHz. ΝΑΙ   

Β.6.  Ο υπολογιστής διαθέτει κάρτα γραφικών NVIDIA® 

GeForce® GTX 1080 Ti,  GDDR5X ή νεότερη ή αντίστοιχη. 

ΝΑΙ   

Β.7.  Ο υπολογιστής διαθέτει κάρτα δικτύου ethernet 

10/100/1000Mbps. 

 ΝΑΙ   
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Β.8.  Ο υπολογιστής διαθέτει σκληρό δίσκο SSD 512GB ή 

μεγαλύτερο για το λειτουργικό. 

ΝΑΙ   

Β.9.  Ο υπολογιστής διαθέτει δεύτερο σκληρό δίσκο 2TB 

7200RPM SATA 6Gb/s ή μεγαλύτερο. 

ΝΑΙ   

Β.10.  Ο υπολογιστής διαθέτει κάρτα ήχου με θύρες Mic, 

Headphones. 

ΝΑΙ   

Β.11.  Ο υπολογιστής έχει λειτουργικό σύστημα MS 

WINDOWS10 Pro 64-bit. 

ΝΑΙ   

Β.12.  Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου MS Office ή 

ισοδύναμο (τελευταίας έκδοσης με Governmental άδειες) 

Ελληνικής έκδοσης, το οποίο κατ' ελάχιστον να περιέχει 

επεξεργαστή Κειμένου, Λογιστικών Φύλλων, 

Παρουσιάσεων και να είναι πλήρως συμβατό με αρχεία 

Microsoft Office. 

NAI   

Β.13.  Λογισμικό Προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και 

διαδικτυακές επιθέσεις (Antivirus/Firewall/Antimalware) 

με αυτόματη ενημέρωση της βάσης στοιχείων 

αναγνώρισης κακόβουλου λογισμικού για όλο το χρονικό 

διάστημα της περιόδου εγγύησης. Επιθυμητή η 

συμβατότητα με το υπάρχον λογισμικό του φορέα ESET 

endpoint. 

NAI   

Β.14.  Ο υπολογιστής έχει εγγύηση 1έτους ή περισσότερο (για το 

σύνολο των παραπάνω) επισκευής ή αντικατάστασης. 

ΝΑΙ   

Β.15.  Ο υπολογιστής συνοδεύεται από Mouse Optical 

ενσύρματο USB 

ΝΑΙ   

Β.16.  Ο υπολογιστής συνοδεύεται από Πληκτρολόγιο 

Ενσύρματο, 107 πλήκτρων Αγγλικά /Ελληνικά. 

ΝΑΙ   

Β.17.  Ο υπολογιστής θα παραδοθεί με προ εγκατεστημένο το 

σύνολο του λογισμικού (λειτουργικό σύστημα, drivers).  

ΝΑΙ   

Β.18.  Ο υπολογιστής θα πρέπει να εγκατασταθεί και ρυθμιστεί 

στο δίκτυο του ΝΟΗΣΙΣ (σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο 

πληροφορικής του φορέα) 

ΝΑΙ   

Β.19.  Όλα τα επιμέρους συστήματα του Η/Υ λειτουργούν σε 

πλήρη συμβατότητα μεταξύ τους. 

ΝΑΙ   

 Οθόνη Η/Υ     
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Β.20.  Η οθόνη έχει διαγώνιο μεγέθους >=21.5”/16:9 ΝΑΙ   

Β.21.  Έχει χρόνο απόκρισης <=6ms ΝΑΙ   

Β.22.  Υποστήριξη ανάλυσης 1920x1080 ΝΑΙ   

Β.23.  Γωνία θέασης >=160ο/170ο ΝΑΙ   

Β.24.  Φωτεινότητα 250cd/m². ΝΑΙ   

Β.25.  Έχει συχνότητα >=60Hz ΝΑΙ   

Β.26.  Έχει εισόδους για σύνδεση αναλόγως του ως ανω Η/Υ (Β) ΝΑΙ   

Β.27.  Η οθόνη έχει τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση επισκευής ή 

αντικατάστασης και είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον 

Η/Υ (Α) 

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γ Τηλεφωνικό κέντρο και συσκευές  -  1 σετ    

Γ.1.  Τεχνολογίας IP ΝΑΙ   

Γ.2.  

Υποστήριξη για σύνδεση >= 3 εξωτερικών γραμμών  

ISDN και >= 15 τηλεφωνικών συσκευών. Υποστήριξη 

τηλεφώνων VOIP και απλών ψηφιακών 

ΝΑΙ   

Γ.3.  

Θα διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσης με σύστημα 

διαχείρισης επαφών / πελατών (CRM). Επιθυμητή η 

πλήρη συμβατότητα με το υπό προμήθεια είδος Δ. 

(Λογισμικό διαχείρισης επαφών / Σύστημα CRM). Να 

τεκμηριωθεί ο τρόπος σύνδεσης / διαχείρισης 

κλήσεων και η αναφορά σε υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις του προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

Γ.4.  
Ταχυδρομείο φωνής (Voice Mail) 8 ports τουλάχιστον. 

Αποθήκευση φωνητικών μηνυμάτων  τηλεφωνητή. 
ΝΑΙ   

Γ.5.  

Επιθυμητό να μπορεί να διασυνδεθεί για τη 

δρομολόγηση – λήψη κλήσεων με απλό ψηφιακό 

τηλεφωνικό κέντρο που ήδη διαθέτει το ΝΟΗΣΙΣ. 

(Siemens Hipath 3500) 

   

Γ.6.  

Θα διαθέτει σύστημα προαπάντησης κλήσεων με 

ηχογραφημένο μήνυμα και δρομολόγησης κλήσεων 

βάσει επιλογών (αριθμών πληκτρολόγησης) του 

καλούντος 

ΝΑΙ   

Γ.7.  Το τηλεφωνικό σύστημα και οι υποστηριζόμενες ΝΑΙ   
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τηλεφωνικές συσκευές, να ικανοποιούν τα 

απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EΕ1999/5/EC 

περί Τηλεπικοινωνιακού & Τερματικού Εξοπλισμού. 

Θα φέρουν την σήμανση CE και θα συνοδεύονται από 

Δήλωση Συμμόρφωσης προς την πιο πάνω Οδηγία. 

Γ.8.  

Το τηλεφωνικό κέντρο νοείται πλήρως εξοπλισμένο και 

τοποθετημένο στην προβλεπόμενη θέση του κτιρίου, 

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 

διευθέτηση, ανάπτυξη και μικτονόμηση των 

τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στο 

τηλεφωνικό κέντρο, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και 

μικροϋλικά και την εργασία για την παράδοση του 

τηλεφωνικού κέντρου σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Περιλαμβάνονται στην προμήθεια όλες οι 

εργασίες τοποθέτησης, σύνδεσης σε λειτουργία και 

υπηρεσίες ρύθμισης όλων των παραμέτρων που 

απαιτούνται για πλήρη λειτουργία. 

Στη συνολική αξία της προσφοράς, θα περιλαμβάνεται 

το κόστος ελέγχων, προγραμματισμού, επίδειξης του 

νέου εξοπλισμού στο προσωπικό και θέσης σε πλήρη 

και ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, 

έτοιμο προς χρήση με την αναγκαία εσωτερική 

αριθμοδότηση, πλην της δαπάνης παροχής γραμμών 

ΟΤΕ, καθώς και διετούς δωρεάν συντήρησης. 

ΝΑΙ   

 
Συσκευή τηλεφωνητή – προγραμματισμού τηλ. 

κέντρου– τεμάχιο 1 
   

Γ.9.  

Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή εφοδιασμένη με οθόνη 

LCD και τουλάχιστον 8 ειδικά προγραμματιζόμενα 

πλήκτρα άμεσης επιλογής και πλήκτρα ειδικών 

λειτουργιών όπως ανοιχτή συνομιλία – μεταφορά 

κλήσης – φραγή κλήσης και λειτουργία συνδιάσκεψης, 

αυξομείωσης της έντασης ήχου, αναγνώρισης κλήσης. 

ΝΑΙ   

Γ.10.  Επιθυμητή υποστήριξη σύνδεσης για κεφαλόφωνο    

 Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή – τεμάχιο 1    

Γ.11.  Δυνατότητα Intercom για τη δημιουργία σήματος ΝΑΙ   
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Δ/ντού γραμματέως. 

Γ.12.  Δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας. ΝΑΙ   

Γ.13.  
Display ενδείξεων και ειδικότερα με τη ταυτότητα 

καλούντος (CLI) 
ΝΑΙ   

Γ.14.  
Δυνατότητα τροφοδοσίας και με εξωτερικό 

τροφοδοτικό και Power over Ethernet (PoE) 
ΝΑΙ   

Γ.15.  Επιθυμητή υποστήριξη για κεφαλόφωνο    

Γ.16.  
>= 6 κομβία για κατ’ επιλογή των χρηστών  

(μνήμες άμεσων εξυπηρετήσεων) 
ΝΑΙ   

Γ.17.  
Αριθμητικό πληκτρολόγιο για την λειτουργία της 

συσκευής 
ΝΑΙ   

 Απλή τηλεφωνική συσκευή -  τεμάχια 10    

Γ.18.  Δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας. ΝΑΙ   

Γ.19.  

Display ενδείξεων και ειδικότερα με τη ταυτότητα 

καλούντος (CLI). Δεν απαιτούνται μπαταρίες στη 

συσκευή για εμφάνιση ταυτότητας καλούντος 

ΝΑΙ   

Γ.20.  
>= 6 κομβία για κατ’ επιλογή των χρηστών  

(μνήμες άμεσων εξυπηρετήσεων) 
ΝΑΙ   

Γ.21.  Επιθυμητή υποστήριξη για κεφαλόφωνο    

Γ.22.  
Αριθμητικό πληκτρολόγιο για την λειτουργία της 

συσκευής 
ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Δ Λογισμικό διαχείρισης επαφών / Σύστημα CRM)    

Δ.1.  Λογισμικό παρακολούθησης και καταγραφής σχέσεων 

/ επαφών για λειτουργία helpdesk. Διαχείριση και 

ταυτόχρονη λειτουργία  από 8 άτομα  (8 άδειες  

χρήσης) 

ΝΑΙ   

Δ.2.  Διαχείριση καρτελών επαφών και πελατών  / Ροές 

εργασίας 

ΝΑΙ   

Δ.3.  Διαχείριση ροών ενεργειών ΝΑΙ   

Δ.4.  Απόλυτη συμβατότητα διαχείρισης κλήσεων / επαφών 

με το είδος Γ. «Τηλεφωνικό κέντρο» και αυτόματη 

ενεργοποίηση καρτέλας, βάση καλούντος αριθμού στο 

ως άνω τηλεφωνικό κέντρο, με αναγνώριση κλήσης 

ΝΑΙ   
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Δ.5.  Δυνατότητα μαζικών ενεργειών διαχείρισης επαφών / 

προωθητικές ενέργειες (emails κλπ) 

ΝΑΙ   

Δ.6.  Δυνατότητα σύνδεσης / χειρισμού εξ αποστάσεως 

μέσω φορητής συσκευής. 

ΝΑΙ   

Δ.7.  Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή πόρων ΝΑΙ   

Δ.8.  Καταγραφή ταξιδιών / επισκέψεων / εξυπηρέτησης ΝΑΙ   

Δ.9.  Πλήρης συμβατότητα ανάκτησης, διαχείρισης 

στοιχείων / εγγραφών με το σύστημα διαχείρισης 

λογιστικών εγγραφών ERP που ήδη διαθέτει ο φορέας 

(Epsilon Net - Pylon Business) 

ΝΑΙ   

Δ.10.  Περιλαμβάνονται εργασίες εγκατάστασης, ρύθμισης, 

παραμετροποίησης και εκπαίδευση χρηστών. Θα 

δοθούν πλήρη εγχειρίδια χρήσης. Υποστήριξη 

λειτουργίας του λογισμικού για διάστημα τουλάχιστον 

2 ετών 

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε Προβολικό Σύστημα – Τεμάχια 2    

Ε.1.  Τεχνολογία Προβολής 3LCD ΝΑΙ   

Ε.2.  Φωτεινότητα: >= 3600 ANSI Lumens ΝΑΙ   

Ε.3.  Αντίθεση: >=15000:1 ΝΑΙ   

Ε.4.  Φυσική Ανάλυση (Native Resolution): >=1280 x 800 ΝΑΙ   

Ε.5.  Ισχύς λάμπας: >=200 W ΝΑΙ   

Ε.6.  Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη): >=10000 hrs ΝΑΙ   

Ε.7.  Συνδεσιμότητα: Composite Video, HDMI, USB, VGA ΝΑΙ   

Ε.8.  Θα συνοδευτεί από Οθόνη Προβολής μεγέθους 2μ Χ 

2μ με τρίποδο 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ζ Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – Τεμάχια 2    

Ζ.1.  Ο υπολογιστής διαθέτει επεξεργαστή Ιntel Core i5-

7200U ή νεότερο ή αντίστοιχο. 

ΝΑΙ   

Ζ.2.  Η συχνότητα του επεξεργαστή του υπολογιστή είναι 

>=2.5GHz. 

ΝΑΙ   

Ζ.3.  Ο υπολογιστής διαθέτει οθόνη >=15.6” Full HD. ΝΑΙ   

Ζ.4.  Η μνήμη RAM του υπολογιστή είναι >=4GBDDR4 ΝΑΙ   

Ζ.5.  Η κάρτα γραφικών του υπολογιστή υποστηρίζει 

ανάλυση 1920x1080 και διαθέτει έξοδο HDMI. 

ΝΑΙ   

Ζ.6.  Ο υπολογιστής διαθέτει σκληρό δίσκο 1TB ή 

μεγαλύτερο. 

ΝΑΙ   

Ζ.7.  Ο υπολογιστής διαθέτει κάρτα δικτύου ethernet 

10/100Mbps. 

ΝΑΙ   

Ζ.8.  Ο υπολογιστής διαθέτει κάμερα για τηλεδιάσκεψη ΝΑΙ   

Ζ.9.  Ο υπολογιστής διαθέτει ασύρματο δίκτυο 802.11ac, 

ασύρματη επικοινωνία Bluetooth 4.1 

ΝΑΙ   

Ζ.10.  Ο υπολογιστής διαθέτει κάρτα ήχου, 2 ηχεία και 

θύρες Mic, Headphones 

ΝΑΙ   

Ζ.11.  Ο υπολογιστής διαθέτει DVDRW+-. ΝΑΙ   

Ζ.12.  Ο υπολογιστής θα φέρει λειτουργικό σύστημα MS 

WINDOWS 10 Pro 64 bit ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ   

Ζ.13.  Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου MS Office ή 

ισοδύναμο (τελευταίας έκδοσης με Governmental 

άδειες) Ελληνικής έκδοσης, το οποίο κατ' ελάχιστον 

να περιέχει επεξεργαστή Κειμένου, Λογιστικών 

Φύλλων, Παρουσιάσεων και να είναι πλήρως 

συμβατό με αρχεία Microsoft Office. 

ΝΑΙ   

Ζ.14.  Λογισμικό Προστασίας από κακόβουλο λογισμικό 

και διαδικτυακές επιθέσεις 

(Antivirus/Firewall/Antimalware) με αυτόματη 

ενημέρωση της βάσης στοιχείων αναγνώρισης 

κακόβουλου λογισμικού για όλο το χρονικό 

διάστημα της περιόδου εγγύησης. Επιθυμητή η 

ΝΑΙ   
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συμβατότητα με το υπάρχον λογισμικό του φορέα 

ESET endpoint. 

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η Έπιπλα γραφείου – 1 σετ    

 Γραφείο στελέχους – Τεμάχια 7    

Η.1 Θα έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 150x80 .Οι 

επιφάνειες εργασίας, τα πόδια και οι ποδιές θα 

είναι από έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 

20 χιλ. Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) των 

επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc 

τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες 

στην ίδια απόχρωση. Οι επιφάνειες εργασίας θα 

είναι σε απόχρωση συμήδας και τα πόδια και οι 

ποδιές σε γκρίζο σκούρο (ανθρακί). Τα πόδια στο 

κάτω μέρος θα μπορούν να φέρουν 2 

ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της οριζοντιότητας. 

Όλα τα γραφεία θα έχουν στην επιφάνεια εργασίας 

οπή διαμέτρου τουλάχιστον 60 χιλ. φινιρισμένη με 

πλαστικό δακτύλιο (ροζέτα) για τη διέλευση των 

καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την 

ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό 

των καλωδίων. 

ΝΑΙ   

 Συρταριέρα γραφείου – Τεμάχια 7    

Η.2 Θα είναι τροχήλατη με τουλάχιστον 3 συρτάρια εξ 

ολοκλήρου συρόμενα (total extension) εκ των 

οποίων  1 συρτάρι-μολυβοθήκη και θα διαθέτει 

κλειδαριά. Θα είναι κατασκευασμένη από έγχρωμη 

μελαμίνη ή άλλο υλικό σε απόχρωση αντίστοιχης 

του γραφείου στελέχους (Η.1)  

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θ Φωτογραφικός εξοπλισμός  – 1 Σετ    

Θ.1 Ο φωτογραφικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:  

 DSLR φωτογραφική μηχανή, 

ΝΑΙ   
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 1 φακός ZOOM 18-55 mm f/3.5-5.6 µε 

σταθεροποιητή εικόνας,  

 1 φλας για DSLR μηχανή,  

 2 κάρτες μνήμης SDHC 32 και 64 GB UHS speed 

class 10, 

 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου (Li-ion), 

 1 φωτογραφική τσάντα, 

 1 φίλτρο UV 77mm και  

 1 φορτιστής µε 8 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 

AA 2100 mAh 1.2V  

Θ.2 Η φωτογραφική μηχανή πρέπει να έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 DSLR – Ψηφιακή Μηχανή.  

 Αισθητήρας CMOS, αναλογία 3:2. 

 >=18 Megapixel sensor (αισθητήρας). 

 Η ευαισθησία της έκθεσης να φτάνει στα 6,400 

ISO επέκταση στα 12,800 ISO. 

 Τουλάχιστον 9 σημεία αυτόματης εστίασης 

(AF). 

 Οι τιμές έκθεσης να είναι ως -3EV. 

 Σύστημα GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού 

Θέσης). 

 Μεταφορά Αρχείων µε Wi-Fi,  NFC. 

 Full-HD video. 

 Η ταχύτητα κλείστρου να είναι από 30-

1/4000sec όπως επίσης θέση Bulb. 

 Δυνατότητα λήψης εικόνων πολλαπλών 

εκθέσεων. 

 Ο τύπος φωτογραφικών αρχείων να είναι JPEG, 

RAW. 

 Ο τύπος κινούμενης εικόνας MOV, PCM. 

ΝΑΙ   

Θ.3 Τα χαρακτηριστικά του Zoom Φακού:  

 Πολλαπλής Εστιακής απόστασης (ZOOM) 18-55 

χιλ µε φωτεινότητα f/3.5-5.6 και σύστημα 

σταθεροποίησης εικόνας.  

ΝΑΙ   
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 Αθόρυβη αυτόματη εστίαση σε ακίνητες (still) 

και κινούμενες εικόνες (movies). 

 Η δυνατότητα ικανοποιητικής λήψης σε 

χαμηλές φωτιστικές συνθήκες και το βάρος να 

είναι γύρω στα 500 γρ. 

Θ.4 Τα χαρακτηριστικά του φλας:  

 Φλας για προηγμένες μηχανές DSLR. Με 

ασύρματη ραδιοεπικοινωνία δύο 

κατευθύνσεων, δυνατότητα ασύρματης χρήσης 

και να ενεργοποιείται στα 30 μέτρα. 

 Να έχει εκτεταμένο εύρος zoom. 

 Τέλος διατήρηση της ακρίβειας των χρωμάτων 

σε µια ποικιλία από συνθήκες φωτισμού.  

 Τύποι λειτουργίας φλας: Αυτόματος έλεγχος 

έκθεσης, E-TTLII/ETTL/TTL. 

 Zoom κεφαλή µε κάλυψη εστιακής απόστασης 

20-200 χιλ. όπως και κάλυψη ευρείας εστιακής 

απόστασης 14 χιλ. 

ΝΑΙ   

Θ.5 Τεχνική υποστήριξη: Ο εξοπλισμός θα πρέπει να 

έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη. Θα κατατεθεί 

φάκελος όπου θα αναφέρονται σαφώς στα 

Ελληνικά, µε υπογραφή & σφραγίδα της 

ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της 

προσφερόμενης συσκευής.  

ΝΑΙ   

Θ.6 Εγγύηση: Θα καλύπτεται τουλάχιστον από εγγύηση 

ενός (1) έτους καλής λειτουργίας από την ημέρα 

παραλαβής. 

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ι Σκηνικό τηλεδιάσκεψης  – 1 Σετ    

 Πρόκειται για υποστηρικτικό εξοπλισμό και 

φωτισμό ενός πάνελ για την δημιουργία 

τηλεδιασκέψεων. 

Ο εξοπλισμός αποτελείται από: 
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 2 Φωτιστικά σώματα τύπου LED 

 1 Επιφάνεια /  ύφασμα green screen  

 2 Τρίποδα μικροφώνων τύπου Boom 

 Φωτιστικά σώματα LED – Τεμάχια 2    

Ι.1 Φωτιστικό σώμα LED Studio Light με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Τεχνολογία: Led Panel 

 Ισχύς >= 35 Watt 

 Φίλτρα θερμοκρασίας χρώματος 3.200K έως 

5.600K και ρύθμιση θερμ. χρώματος με 

ποτενσιόμετρο  

 Ρύθμιση έντασης φωτισμού με ποτενσιόμετρο 

 Θα φέρει τροφοδοτικό ρεύματος και τρίποδο 

για την ανάρτηση του 

NAI   

 Επιφάνεια /  ύφασμα green screen – Τεμάχιο 1    

Ι.2 Πτυσσόμενο ύφασμα / φόντο Chromakey, με τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

 Χρώμα: Πράσινο 

 Διαστάσεις περίπου 180cm x 275cm 

 Σε πλαίσιο εξ ολοκλήρου πτυσσόμενο, χωρίς 

πτυχώσεις. 

 Για γρήγορο στήσιμο και αποσυναρμολόγηση. 

 Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

NAI   

  Τρίποδα μικροφώνων τύπου Boom – Τεμάχια 2    

Ι.3 Ο γερανός μικροφώνου με boom - τρίποδο θα έχει 

τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Κατασκευασμένος με υψηλής ποιότητας υλικά 

 Ύψος (min-max): <=1m- >=1,82 m 

 Μήκος βραχίονα : (min-max): <=0,53 >= 1.00 m 

 Βάρος :  <=3 Kg 

 Χρώμα : Μαύρο 

NAI   

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κ Οπτικοακουστικός εξοπλισμός  – 1 Σετ    

 Πρόκειται για υποστηρικτικό οπτικοακουστικό    
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εξοπλισμό για την δημιουργία τηλεδιασκέψεων. 

Ο εξοπλισμός αποτελείται από: 

1. 2 Μικρόφωνα 

2. 1 Μίκτη ήχου 

3. 2 ηχεία αυτοενισχυόμενα 

4. 1 κάμερα web cam HD - PTZ 

 Μικρόφωνα – τεμάχια 2    

Κ.1 Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με 

τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Με κάψα μεγάλου διαφράγματος,  

 bass-cut filter (με διακόπτη),  

 20Hz- 20Khz,  

 16 dB-A,  

 530g βάρος  

 Ευαισθησία 20 mV 

 Phantom power: 44 -  52 V 

 Βύσμα εξόδου Type: Balanced XLR, Male 3-pin 

 Θα συνοδεύεται από Pop filter 

NAI   

 Μίκτης ήχου - τεμάχιο 1    

Κ.2 Μίκτης 12 εισόδων με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 12 εισόδους 2/2 bus,  

 4 προενισχυτές μικροφώνων και compressors  

 Είσοδοι Line, stereo 

 USB Audio Interface,  

 3-band EQ  

 Θα συνοδεύεται από δωρεάν λογισμικό για 

ηχογράφηση / επεξεργασία ήχου 

 έξοδος XLR Balanced 

NAI   

 Ηχεία - τεμάχια 2    

Κ.3 Ηχείο μόνιτορ με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Τύπος: Αυτοενισχυόμενο ενεργό ηχείο 2 

δρόμων/ 8 Ohm 

 Ισχύς >= 50W program power 

 Γούφερ >=5 ίντσες 

 Απόκριση συχν. 100HZ-21Khz 

NAI   
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 Προστασία από υπερφόρτωση 

 Με σύστημα ανάρτησης σε τοίχο / κολώνα 

 Κατασκευή με αντοχή σε εξωτερικούς χώρους 

 Κάμερα Webcam HD - τεμάχιο 1    

Κ.4 Κάμερα για τηλεδιάσκεψη, συνεδριακού τύπου, με 

τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Σύνδεση : USB 

 Ομαλή μηχανική λειτουργία μετατόπισης, 

κλίσης και ζουμ (PTZ) 

 Μετατόπιση >= 260° - Κλίση >=130° 

 Ζουμ HD >= 10X 

 Οπτικό πεδίο >= 75° 

 Ανάλυση Full HD 1080p, 30 καρέ το 

δευτερόλεπτο 

 Συμπίεση H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable 

Video Coding (SVC) 

 Αυτόματη εστίαση 

 Χειρισμός κατεύθυνσης και zoom από 

λογισμικό, με 3 προεπιλεγμένες θέσεις 

κάμερας, καθώς και κουμπί αρχικής θέσης 

 Υποδοχή για τυπικό τρίποδο 

 Πιστοποίηση: Certified for Skype for Business,  

Cisco WebEx  

NAI   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε 

επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. 

 

 

  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 

6ο χλμ. Θεσ/νίκης - Θέρμης 

Τ.Κ. 57001 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι το ποσό των 

........................................... (....................................)  υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ........ οδός ..... αριθμός .... ΤΚ .....} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α) ................. οδός ............ αριθμός ......... ΤΚ .......  

β) ................. οδός ............ αριθμός ......... ΤΚ ....... 

γ) ................. οδός ............ αριθμός ......... ΤΚ ....... 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

για την συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ................................................. για την εκτέλεση του 

Έργου: «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας / «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού 

και διαμορφώσεις χώρων για τις ανάγκες του έργου ανάπτυξης μονάδας τηλεκπαίδευσης του ΝΟΗΣΙΣ», 

σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας}{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των 

Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης, τηρούμε στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις μέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ....................... {σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς}. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, στα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε οποιονδήποτε ιδιώτη, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 

Με τιμή 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προσφέρων:  

 Αξία 

Αριθμητικά 

Αξία 

Ολογράφως 

Εκτιμώμενο τίμημα του έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ 

  

Συνολικό ποσό έναντι του οποίου η εταιρία προτίθεται να εκτελέσει το 

έργο συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

  

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/ την ……………………………….. για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.  

 

 

Για τον προσφέροντα 

 

 

 

 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου) 


