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Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2018, για την προμήθεια
εξοπλισμού αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου για τα
Τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 της Επαναληπτικής Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_
6842/20.05.2019 (ΑΔΑΜ : 19PROC004975916 2019-05-20) για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές
ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Αρχής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

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

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

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

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

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,

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

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

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

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

 της με αριθ. Δ91/08.08.2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Τις Αποφάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  Πανεπιστημίου Αιγαίου :

 την υπ. αριθ. 33/10.10.2018, θέμα Γ.10.3 (ΑΔΑ : Ω5Φ2469Β7Λ-ΜΡΕ) απόφαση του Ειδικού Επταμελούς
Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διενέργεια
δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού του παρόντος,
ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού,

 την υπ. αριθ. 36/06.11.2018, θέμα Γ.9.3 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για την έγκριση ενσωμάτωσης  των
αποτελεσμάτων της  δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών και του
προϋπολογισμού του παρόντος, ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού,

 την υπ. αριθ. 36/06.11.2018, θέμα Γ.10.3 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διενέργεια του αρχικού ηλεκτρονικού
άνω των ορίων διαγωνισμού, `

 την υπ. αριθ. 36/06.11.2018, θέμα Γ.11.3 (ΑΔΑ : ΩΛΔΟ469Β7Λ-ΝΡΟ) απόφαση του Ειδικού Επταμελούς
Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για την συγκρότηση
γνωμοδοτικών οργάνων για  τον  ηλεκτρονικό άνω των ορίων διαγωνισμό,

 την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8520/07.11.2018 (ΑΔΑ :6Ζ3Θ469Β7Λ-Η25) Προκήρυξη (Περίληψη
Διακήρυξης) του αρχικού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού,

 την απόφαση 43/28.12.2018, θέμα Γ.10.3 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου,

 την απόφαση 44/22.01.2019, θέμα Γ.10.2 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου,
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 την απόφαση 48/19.02.2019, θέμα Γ.10.1 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου,

 την απόφαση 51/19.03.2019, θέμα Γ.10.4 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου,

 την απόφαση 67/18.06.2019, θέμα Γ.11.1 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου,

 την υπ. αριθ. 75/04.09.2019, θέμα  Γ.12.2 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 2, εδάφιο α,
για τα τμήματα (ομάδες) 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές, ύστερα από
την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης
Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου για τα τμήματα (ομάδες) 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7,
για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές, στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Διακήρυξης προμήθειας
εξοπλισμού αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου με αριθ. πρωτ.
ΕΛΕ_2019_6842/20.05.2019 (ΑΔΑΜ : 19PROC004975916 2019-05-20) με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 32 του ν.
4412/2016 και τους όρους της υπ’ αρ. ΕΛΕ_2019_6842/20.05.2019 (ΑΔΑΜ : 19PROC004975916 2019-05-
20) Επαναληπτικής Διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εννέα   χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα
δύο ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (9.932,81€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: 8.489,58 € ΦΠΑ : 1.443,23€).
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Ο συνολικός Προϋπολογισμός  και οι ενδεικτικές ποσότητες για το σύνολο της ανάθεσης καθώς και τα τμήματα (ομάδες) ειδών αναφέρονται στο άρθρο 1.3 της
Επαναληπτικής Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_ 6842/20.05.2019 (ΑΔΑΜ : 19PROC004975916 2019-05-20) και στη παρούσα Πρόσκληση, ως εξής:

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ

Τμήμα 1: Εκπαιδευτικά Συστήματα Ρομποτικής 1.002,58 170,44 1.173,02

1.1 1.1
Εκπαιδευτικό
Σύστημα
Ρομποτικής 1

31712110-
4 τμχ 176,08 1 176,08 29,93 206,01

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων-
Προπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

Σάμος ΜΠΕΣ_1.1

1.2 1.2
Εκπαιδευτικό
Σύστημα
Ρομποτικής 2

31712110-
4 τμχ 413.25 2 826,50 140,51 967,01

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων-
Προπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

Σάμος ΜΠΕΣ_1.2

Τμήμα 2 : Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος (Drone) 1.709,40 290,60 2.000,00

2.1 2.1

Μη
επανδρωμένο
αεροσκάφος
(Drone)

35613000-
4 τμχ 1.709,40 1 1.709,40 290,60 2.000,00

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων -
ΠΜΣ 3

Σάμος ΜΠΕΣ_3.1

Τμήμα 3 : Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου 131,64 22,38 154,02
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Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ

3.1 3.1
Σύστημα
αυτοματισμού
γραφείου

31000000-
6 τμχ 131,64 1 131,64 22,38 154,02

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων-
Προπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

Σάμος ΜΠΕΣ_5.1

Τμήμα 4 : Σύστημα Καταγραφής Εγκεφαλικών Σημάτων 964,21 163,91 1.128,12

4.1 41

Σύστημα
καταγραφής EEG
εγκεφαλικών
σημάτων

31644000-
2 τμχ 964,21 1 964,21 163,91 1.128,12

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων-
Προπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

Σάμος ΜΠΕΣ_6.1

Τμήμα 5 : Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης 957,63 162,80 1.120,43

5.1 5.1

Σύστημα
Μετρήσεων
Εργαστηρίου
Τεχνητής
Νοημοσύνης

38341300-
0 τμχ 957,63 1 957,63 162,80 1.120,43

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων-
Προπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

Σάμος ΜΠΕΣ_7.1

Τμήμα : 6 Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών 324,79 55,21 380,00



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ

6.1 6.1
Λογισμικό
Μοντελοποίησης
Μεταβλητών

48000000-
8 τμχ 324,79 1 324,79 55,21 380,00

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων -
ΠΜΣ 3

Σάμος ΜΠΕΣ_8.1

Τμήμα 7 : Έπιπλα 3.399,33 577,89 3.977,22

7.1 7.1
Περιστρεφόμενες
Καρέκλες
γραφείου

39111100-
4 τμχ 170,94 10 1.709,40 290,60 2.000,00

Μαθηματικών-
ΠΜΣ

Μαθηματικών
Σάμος ΜΑΘ_10.1

7.2 7.2 Καρέκλες μικρές
αναμονής

39112000-
0 τμχ 51,28 16 826,21 140,46 966,67

Μαθηματικών-
ΠΜΣ

Μαθηματικών
Σάμος ΜΑΘ_10.2

7.3 7.3
Έπιπλο Γραφείου
(μικρό) με θέση
για υπολογιστή

39134000-
0 τμχ 387,65 1 387,65 65,90 453,55

Μαθηματικών-
ΠΜΣ

Μαθηματικών
Σάμος ΜΑΘ_10.3

7.4 7.4 Ράφια τοίχου 39151100-
6 τμχ 476,07 1 476,07 80,93 557,00

Μαθηματικών-
ΠΜΣ

Μαθηματικών
Σάμος ΜΑΘ_10.4

Σύνολο 8.489,58 1.443,23 9.932,81

Πληροφορίες : Πληροφορίες σχετικές με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ)
δίνονται από τον κ. Γεώργιο Καμπουράκη,  τηλ. επικοινωνίας : 22730 82256, email: gkamb@aegean.gr

Πληροφορίες σχετικές με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Μαθηματικών (ΜΑΘ) & ΣΑΧΜ δίνονται από τον κ. Νικόλαο  Παπαλουκά, τηλ.
επικοινωνίας : 2273082125, email: npapaloukas@aegean.gr



Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες) ή για το
σύνολο των τμημάτων (ομάδων) της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά όλα τα είδη του/ων επιλεγόμενου/ων (τμήματος
(ομάδα)/Τμημάτων (ομάδων).
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη του/ων επιλεγόμενου/ων (τμήματος (ομάδα)/Τμημάτων
(ομάδων) απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά
τμήμα (ομάδα) ειδών.

Οι συμμετέχοντες, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαπραγμάτευση πρέπει το αργότερο μέχρι και την
13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. να καταθέσουν  ή να αποστείλουν επί αποδείξει
την έγγραφη προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου, στην Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18 στη Μυτιλήνη.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου 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 όταν, για οποιονδήποτε λόγο,
πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.

Οι συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
στον οποίο  θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
 β. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής.
 γ. Ο τίτλος της σύμβασης.
 δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : EΛE_2019_14366/09.10.2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ–
ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  : 14 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9:00 π.μ.

ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Εντός του φακέλου, υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες σε αποθηκευτικά μαγνητικά μέσα :

 α) τα αποδεικτικά μέσα άρθρου 2.2.9.2 της Διακήρυξης ΕΛΕ_2019_6842/20.05.2019 (ΑΔΑΜ :
19PROC004975916 2019-05-20)

 β) την Τεχνική Προσφορά (Παράρτημα Α της παρούσης). H τεχνική προσφορά θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το
κεφάλαιο “Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς”  του  Παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά
του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και
τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό
προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική
μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την
Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία
ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι
ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 γ) την Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα Β της παρούσης).
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
την τιμή, ανά τμήμα (ομάδα) ειδών. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά
μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται 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. Οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη ΕΛΕ_2019_6842/20.05.2019 (ΑΔΑΜ :
19PROC004975916 2019-05-20).

Μαρία Μαύρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

MARI
A 
MAVRI

Digitally 
signed by 
MARIA MAVRI 
Date: 
2019.10.09 
12:23:14 
+03'00'



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς - Φύλλο Συμμόρφωσης

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Ο οικονομικός φορέας  φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στη Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν
αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο
είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θα αναφέρονται κατ΄ελάχιστο η χώρα προέλευσης  ο κατασκευής,
κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού
καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει
αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει
τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερομένου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα
χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές
πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κ.λπ.), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα
την Προσφορά του οικονομικού φορέα και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα
Πρόσκληση.



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

Τμήμα 1 Τμήμα  1 :  Εκπαιδευτικά Συστήματα Ρομποτικής

1.1 1.1 Εκπαιδευτικό Σύστημα Ρομποτικής 1 ΜΠΕΣ_1.1

1.1.1 1.1.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_1.1.1

1.1.2 1.1.2
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να αποτελείται από επιμέρους τμήματα
(πλαστικά τουβλάκια, μηχανισμοί κ.ά.), με τα οποία ο χρήστης συνθέτει το
ρομποτικό σύστημα και να είναι κατάλληλο για παιδιά από 7 ετών.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.1.2

1.1.3 1.1.3 Αριθμός τεμαχίων και εξαρτημάτων >= 280 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.1.3

1.1.4 1.1.4 Μηχανή κίνησης (motor) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.1.4

1.1.5 1.1.5 Σύνδεση Bluetooth ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.1.5

1.1.6 1.1.6 Αισθητήρας κίνησης (motion sensor) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.1.6

1.1.7 1.1.7 Αισθητήρας κλήσης (tilt sensor) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.1.7

1.1.8 1.1.8 Έλεγχος μέσω tablet με ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.1.8

1.1.9 1.1.9 Θύρες I/O για σύνδεση με εξωτερικές μηχανές (motors) και αισθητήρες >=
2 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.1.9

1.1.10 1.1.10 Προγραμματιζόμενο ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.1.10

1.1.11 1.1.11 Λειτουργεί με μπαταρίες τύπου ΑΑ ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.1.11

1.2 1.2 Εκπαιδευτικό Σύστημα Ρομποτικής 2 ΜΠΕΣ_1.2

1.2.1 1.2.1 Αριθμός μονάδων:2 ΜΠΕΣ_1.2.1

1.2.2 1.2.2
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να αποτελείται από επιμέρους τμήματα,
με τα οποία ο χρήστης συνθέτει το ρομποτικό σύστημα και να είναι
κατάλληλο για παιδιά από 10 ετών.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.2.2

1.2.3 1.2.3 Αριθμός τεμαχίων, εργαλείων και εξαρτημάτων >= 541 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.2.3
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1.2.4 1.2.4 Μηχανή κίνησης (servo motor) >=3 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.2.4

1.2.5 1.2.5 Θύρα USB ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.2.5

1.2.6 1.2.6 Αισθητήρες (sensors) >=5 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.2.6

1.2.7 1.2.7 Ανιχνευτής κλήσης (tilt sensor) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.2.7

1.2.8 1.2.8 Υποδοχές μοτέρ >=4 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.2.8

1.2.9 1.2.9 Πλαστικό δοχείο αποθήκευσης με δίσκους διαλογής εξαρτημάτων ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.2.9

1.2.10 1.2.10 Προγραμματιζόμενο με ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.2.10

1.2.11 1.2.11 Λειτουργεί με μπαταρία ΝΑΙ ΜΠΕΣ_1.2.11

1.2.12 1.2.12 Υποδοχή για μνήμη τύπου Micro SD NAI ΜΠΕΣ_1.2.12

Τμήμα 2 Τμήμα 3 : Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος (Drone)

2.1. 2.1. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (Drone) ΜΠΕΣ_3.1

2.1.1 2.1.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_3.1.1

2.1.2 2.1.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με
ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 24μήνου. Τα τμήματα
που συνθέτουν το σύστημα του αεροσκάφους να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.2

2.1.3 2.1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΕΣ_3.1.3

2.1.3.1 2.1.3.1 Εμβέλεια >= 3.5 Km ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.3.1

2.1.3.2 2.1.3.2 Χρόνος λειτουργίας >= 28 λεπτά ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.3.2

2.1.3.3 2.1.3.3 Συμβατότητα Λογισμικού: Android / iOS ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.3.3

2.1.3.4 2.1.3.4 Σύστημα προσδιορισμού θέσης: GLONASS / GPS NAI ΜΠΕΣ_3.1.3.4

2.1.3.5 2.1.3.5 Χειρισμός: Τηλεχειριστήριο (RC) με θύρα εξόδου USB ή ισοδύναμη και
οθόνη προβολής ή/και θέση για Tablet/κινητό τηλέφωνο NAI ΜΠΕΣ_3.1.3.5
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2.1.3.6 2.1.3.6
Απαραίτητες λειτουργίες: Active Track / Auto Hover / Auto Return Home /
Auto Take Off / Courselock / Follow Me / Obstacle Avoidance / Point of
Interest / Tap & Fly / Track Me

NAI ΜΠΕΣ_3.1.3.6

2.1.4 2.1.4 TAXYTHTA ΜΠΕΣ_3.1.4

2.1.4.1 2.1.4.1 Μέγιστη Ταχύτητα Ανύψωσης: ≥ 6 m/s ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.4.1

2.1.4.2 2.1.4.2 Μέγιστη Ταχύτητα Καθόδου: >= 4 m/s ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.4.2

2.1.4.3 2.1.4.3 Μέγιστη Ταχύτητα : >= 70 km/h NAI ΜΠΕΣ_3.1.4.3

2.1.5 2.1.5 ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΕΣ_3.1.5

2.1.5.1 2.1.5.1 Ανάλυση Κάμερας: ≥ 12.4 MP ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.5.1

2.1.5.2 2.1.5.2 Τύποι Ανάλυσης Βίντεο: >=2704×1520 (2.7K) 30p / 3840×2160 (4K) 30p /
FHD: 1920×1080 120p / HD: 1280×720 60p / UHD: 4096×2160 (4K) 25p ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.5.2

2.1.5.3 2.1.5.3 Αισθητήρας : >= 1/2.3” CMOS ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.5.3

2.1.5.4 2.1.5.4 ISO Εύρος Video: >= 100 - 3200 NAI ΜΠΕΣ_3.1.5.4

2.1.5.5 2.1.5.5 ISO Εύρος Photo: >= 100 - 1600 NAI ΜΠΕΣ_3.1.5.5

2.1.5.6 2.1.5.6 Τύποι Φωτογραφίας : >= Auto Exposure Bracketing (AEB) Bracketed Frames
0.7EV Bias / Burst Shooting: 3 / 5 / 7 Shot Single Shot / Time-lapse NAI ΜΠΕΣ_3.1.5.6

2.1.5.7 2.1.5.7 Τύποι Format: >= DNG (RAW) / JPEG, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) / MP4 NAI ΜΠΕΣ_3.1.5.7

2.1.6 2.1.6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΕΣ_3.1.6

2.1.6.1 2.1.6.1 Απαιτήσεις ισχύος: 100 έως 240 VAC, 50 ή 60 Hz, Φόρτιση στα 17.4 V και
100 W ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.6.1

2.1.6.2 2.1.6.2 Τύπος Μπαταρίας αεροσκάφους: LiPo 4S ή ισοδύναμος ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.6.2

2.1.6.3 2.1.6.3 Χωρητικότητα: >=5800 mAh NAI ΜΠΕΣ_3.1.6.3

2.1.6.4 2.1.6.4 Ενέργεια: >=89.2 Wh NAI ΜΠΕΣ_3.1.6.4
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2.1.6.5 2.1.6.5 Βάρος: <=500 gr NAI ΜΠΕΣ_3.1.6.5

2.1.6.6 2.1.6.6 Τύπος Μπαταρίας τηλεχειριστηρίου: 6000 mAh LiPo 2S ή ισοδύναμος ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.6.6

2.1.7 2.1.7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα
υποσυστήματα ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.7

2.1.8 2.1.8 Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνος ΝΑΙ ΜΠΕΣ_3.1.8

Τμήμα 3 Τμήμα 3 : Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου

3.1 3.1 Σύστημα αυτοματισμού γραφείου ΜΠΕΣ_5.1

3.1.1 3.1.1 Μονάδες διασύνδεσης >=1 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.1

3.1.2 3.1.2 Αριθμός λαμπτήρων >= 2 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.2

3.1.3 3.1.3 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με
ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 24μήνου. ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.3

3.1.4 3.1.4 Φωτεινότητα Λαμπτήρα >800 Lumens ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.4

3.1.5 3.1.5 Απαιτήσεις Λειτουργίας ΜΠΕΣ_5.1.5

3.1.5.1 3.1.5.1 Δυνατότητα ελέγχου έντασης φωτός λαμπτήρα από απόσταση με τη χρήση
λογισμικού ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.5.1

3.1.5.2 3.1.5.2 Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λαμπτήρα από απόσταση με
τη χρήση λογισμικού ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.5.2

3.1.5.3 3.1.5.3 Αυτόματη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με βάση το φωτισμό
δωματίου με τη χρήση λογισμικού ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.5.3

3.1.6 3.1.6 Διασύνδεση ΜΠΕΣ_5.1.6

3.1.6.1 3.1.6.1 Μobile Internet (3G / 4G) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.6.1

3.1.6.2 3.1.6.2 WiFi 2.4GHz 802.11n ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.6.2

3.1.7 3.1.7 Λογισμικό ΜΠΕΣ_5.1.7
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3.1.7.1 3.1.7.1 Παροχή λογισμικού διαχείρισης ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.7.1

3.1.7.2 3.1.7.2 Συμβατότητα με Android συσκευές έξυπνων τηλεφώνων που λειτουργούν
με Android 4.4 και πάνω. ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.7.2

3.1.7.3 3.1.7.3 Συμβατότητα με iOS συσκευές έξυπνων τηλεφώνων που λειτουργούν με
Android 4.4 και iOS 9. ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.7.3

3.1.8 3.1.8 Εγγύηση ΜΠΕΣ_5.1.8

3.1.8.1 3.1.8.1 Έτη>2 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_5.1.8.1

Τμήμα 4 Τμήμα 4 : Σύστημα Καταγραφής Εγκεφαλικών Σημάτων

4.1 4.1 Σύστημα καταγραφής EEG εγκεφαλικών σημάτων ΜΠΕΣ_6.1

4.1.1 4.1.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_6.1.1

4.1.2 4.1.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με
ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 24μήνου. Τα τμήματα
που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια
εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου
θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.2

4.1.3 4.1.3 Ασύρματα EEG ακουστικά ΜΠΕΣ_6.1.3

4.1.3.1 4.1.3.1 Σήματα: 14 κανάλια (AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8,
AF4) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.3.1

4.1.3.2 4.1.3.2 Αναφορές >= 2 (CMS/DRL και P3/P4) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.3.2

4.1.3.3 4.1.3.3 Ανάλυση σήματος: 14 bits 1 LSB = 0.51μV ( 16 bit ADC, 2 bits instrumental
noise floor discarded) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.3.3

4.1.3.4 4.1.3.4 Εύρος: 0.2 – 43Hz ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.3.4
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4.1.3.5 4.1.3.5 Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον Bluetooth ή WiFi (2.4GHZ) μέσω ξεχωριστού
USB ασύρματου δέκτη. ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.3.5

4.1.3.6 4.1.3.6 Χωρητικότητα μπαταρίας ≥ 480mAh ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.3.6

4.1.4 4.1.4 Ανταλλακτικοί Αισθητήρες ΜΠΕΣ_6.1.4

4.1.4.1 4.1.4.1 Αριθμός ≥ τουλάχιστον 160 pads με δυνατότητα διατήρησης της υγρασίας
και της αγωγιμότητας τους. ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.4.1

4.1.5 4.1.5 Υποσύστημα διατήρησης της αγωγιμότητας ΜΠΕΣ_6.1.5

4.1.5.1 4.1.5.1 Απαιτήσεις κάλυψης: 16 αισθητήρες με επιχρυσωμένη επιφάνεια ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.5.1

4.1.6 4.1.6 Μετρητής βίο-μηχανικής (biomechanics) των πελμάτων ΜΠΕΣ_6.1.6

4.1.6.1 4.1.6.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_6.1.6.1

4.1.6.2 4.1.6.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με
ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 24μήνου. Τα τμήματα
που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια
εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου
θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.6.2

4.1.6.3 4.1.6.3 Αισθητήρες καταγραφής >=2 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.6.3

4.1.6.4 4.1.6.4 Ενσωματωμένη μπαταρία: >=16 ώρες καταγραφής ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.6.4

4.1.6.5 4.1.6.5 Σήματα καταγραφής: Impact Gs, Braking Gs, Shock Gs ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.6.5

4.1.6.6 4.1.6.6
Flight Ratio, Contact Time, Stride Rate, Footstrike Type, Pronation Excursion
& Pronation Velocity, Simultaneous Right vs Left Metrics, Running Power
(launching in Β)

ΜΠΕΣ_6.1.6.6

4.1.6.7 4.1.6.7 Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον Bluetooth ή WiFi (2.4GHZ) ή ANT+. Επιθυμητή
η δυνατότητα σύνδεσης σε έξυπνο κινητό μέσω κατάλληλης εφαρμογής. ΝΑΙ ΜΠΕΣ_6.1.6.7



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

Τμήμα 5 Τμήμα 5 : Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνικής Νοημοσύνης

5.1 5.1 Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης ΜΠΕΣ_7.1

5.1.1 5.1.1 Πολύμετρο Ψηφιακό ΜΠΕΣ_7.1.1

5.1.1.1 5.1.1.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_7.1.1.1

5.1.1.2 5.1.1.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.2

5.1.1.3 5.1.1.3 Τύπος χρησιμοποιούμενης οθόνης:LCD 4,5 digit (19999) 32mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.3

5.1.1.4 5.1.1.4 Δειγματοληψία:3x/s ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.4

5.1.1.5 5.1.1.5 Εύρος μέτρησης τάσης DC:10΅...200m/2/20/200/1000V ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.5

5.1.1.6 5.1.1.6 Ακρίβεια μέτρησης τάσης DC:(0,1% + 5 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.6

5.1.1.7 5.1.1.7 Εύρος μέτρησης τάσης AC:100΅...2/20/200/750V ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.7

5.1.1.8 5.1.1.8 Εύρος ζώνης για μετρήσεις τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος:40Hz...400Hz ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.8

5.1.1.9 5.1.1.9 Εύρος μέτρησης ρεύματος DC:0,01΅...200΅/2m/20m/200m/20A ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.9

5.1.1.10 5.1.1.10 Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος DC:(0,5% + 4 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.10

5.1.1.11 5.1.1.11 Εύρος μέτρησης ρεύματος AC:1΅...20m/200m/20A ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.11

5.1.1.12 5.1.1.12 Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος AC:(1,5% + 25 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.12

5.1.1.13 5.1.1.13 Εύρος ζώνης για μετρήσεις ρεύματος AC:40Hz...200Hz ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.13

5.1.1.14 5.1.1.14 Εύρος μέτρησης αντίστασης:0,01...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.14

5.1.1.15 5.1.1.15 Αντοχή μέτρησης αντίστασης:(0,4% + 5 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.15



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

5.1.1.16 5.1.1.16 Περιοχή μέτρησης χωρητικότητας:1p...20n/2΅/200΅F ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.16

5.1.1.17 5.1.1.17 Ακρίβεια μέτρησης χωρητικότητας:(3,5% + 10 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.17

5.1.1.18 5.1.1.18 Εύρος μέτρησης συχνότητας:1...20k/200kHz ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.18

5.1.1.19 5.1.1.19 Ακρίβεια μέτρησης συχνότητας:(3% + 150 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.19

5.1.1.20 5.1.1.20 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας:10...1000°C ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.20

5.1.1.21 5.1.1.21 Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας:(0,8% + 40 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.21

5.1.1.22 5.1.1.22 Ανάλυση μέτρησης θερμοκρασίας:0.1°C ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.22

5.1.1.23 5.1.1.23 Δοκιμή διόδου:1mA, 3V ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.23

5.1.1.24 5.1.1.24 Δοκιμή συνέχειας:acoustic signal for R<70Ω ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.24

5.1.1.25 5.1.1.25 Συνολικές διαστάσεις (Π x Β x Υ):97 x 35 x 189mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.25

5.1.1.26 5.1.1.26 Βάρος με μπαταρία:400g ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.26

5.1.1.27 5.1.1.27 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:1 battery 9V 6F22 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.27

5.1.1.28 5.1.1.28 Προαιρετικός εξοπλισμός:AX-58P soft cover ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.28

5.1.1.29 5.1.1.29 Συμμορφώνεται με τον κανόνα:EN61010 600V CAT IV ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.1.29

5.1.2 5.1.2 Σταθμός κόλλησης ΜΠΕΣ_7.1.2

5.1.2.1 5.1.2.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_7.1.2.1

5.1.2.2 5.1.2.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.2

5.1.2.3 5.1.2.3 Ελεγχος θερμοκρασίας:analogue, with knob ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.3



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

5.1.2.4 5.1.2.4 Έκδοση εργαλείου:ESD ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.4

5.1.2.5 5.1.2.5 Ενέργεια σταθμού:48W ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.5

5.1.2.6 5.1.2.6 Εύρος θερμοκρασίας συγκόλλησης σιδήρου:160...480°C ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.6

5.1.2.7 5.1.2.7 Τύπος στοιχείου θέρμανσης:standard ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.7

5.1.2.8 5.1.2.8 Τάση τροφοδοσίας σταθμού:230V AC ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.8

5.1.2.9 5.1.2.9 Τάση τροφοδοσίας σιδήρου συγκόλλησης:24V ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.9

5.1.2.10 5.1.2.10 Μέγεθος συγκόλλησης σιδήρου:203mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.10

5.1.2.11 5.1.2.11 Μήκος σταθμού συγκόλλησης - μόλυβδος συγκολλητικού σιδήρου:1.15m ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.11

5.1.2.12 5.1.2.12 Διαστάσεις:170 x 116 x 96mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.12

5.1.2.13 5.1.2.13 Βάρος σταθμού:1.94kg ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.13

5.1.2.14 5.1.2.14 Χαρακτηριστικά εξοπλισμού συγκόλλησης ΜΠΕΣ_7.1.2.14

5.1.2.14.1 5.1.2.14.1 Να μπορεί να λειτουργήσει σε τεχνολογία χωρίς μόλυβδο ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.14.1

5.1.2.14.2 5.1.2.14.2 Να μπορεί να λειτουργήσει σε τεχνολογία μολύβδου ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.14.2

5.1.2.15 5.1.2.15 Οθόνη LED ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.15

5.1.2.15.1 5.1.2.15.1 Εμφανίζει την τρέχουσα ή την καθορισμένη θερμοκρασία της άκρης ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.15.1

5.1.2.16 5.1.2.16 Εξοπλισμός: ΜΠΕΣ_7.1.2.16

5.1.2.16.1 5.1.2.16.1 SR-622 άκρη ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.16.1

5.1.2.16.2 5.1.2.16.2 Σφουγγάρι καθαρισμού άκρων ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.16.2

5.1.2.16.3 5.1.2.16.3 PENSOL-IRONE-N συγκολλητικό σίδερο ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.2.16.3

5.1.3 5.1.3 Αμπεροτσιμπίδα ΜΠΕΣ_7.1.3

5.1.3.1 5.1.3.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_7.1.3.1



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

5.1.3.2 5.1.3.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.2

5.1.3.3 5.1.3.3 Μέγιστη. διάμετρο του μετρημένου καλωδίου:23mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.3

5.1.3.4 5.1.3.4 Τύπος χρησιμοποιούμενης οθόνης:LCD 3,75 digit (3999) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.4

5.1.3.5 5.1.3.5 Δειγματοληψία:2x/s ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.5

5.1.3.6 5.1.3.6 Εύρος μέτρησης ρεύματος DC:0,01...40/400A ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.6

5.1.3.7 5.1.3.7 Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος DC:(2,5% + 6 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.7

5.1.3.8 5.1.3.8 Εύρος μέτρησης ρεύματος AC:0,01...40/400A ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.8

5.1.3.9 5.1.3.9 Εύρος ζώνης για μετρήσεις ρεύματος AC:50Hz...400Hz ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.9

5.1.3.10 5.1.3.10 Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος AC:(3% + 10 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.10

5.1.3.11 5.1.3.11 Εύρος μέτρησης τάσης DC:0,1m...400m/4/40/400/600V ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.11

5.1.3.12 5.1.3.12 Ακρίβεια μέτρησης τάσης DC:(1,5% + 3 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.12

5.1.3.13 5.1.3.13 Εύρος μέτρησης τάσης AC:0,1m...400m/4/40/400/600V ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.13

5.1.3.14 5.1.3.14 Ακρίβεια μέτρησης τάσης AC:(2% + 5 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.14

5.1.3.15 5.1.3.15 Εύρος ζώνης για μετρήσεις τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος:50Hz...400Hz ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.15

5.1.3.16 5.1.3.16 Εύρος μέτρησης αντίστασης:0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.16

5.1.3.17 5.1.3.17 Αντοχή μέτρησης αντίστασης:(1% + 4 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.17

5.1.3.18 5.1.3.18 Περιοχή μέτρησης χωρητικότητας:0,1n...40n/400n/4΅/40΅/100΅F ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.18
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Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

5.1.3.19 5.1.3.19 Ακρίβεια μέτρησης χωρητικότητας:(3% + 5 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.19

5.1.3.20 5.1.3.20 Εύρος μέτρησης συχνότητας:0,001...5/50/500/5k/50k/150kHz ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.20

5.1.3.21 5.1.3.21 Ακρίβεια μέτρησης συχνότητας:(1,2% + 2 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.21

5.1.3.22 5.1.3.22 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας:50...760°C ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.22

5.1.3.23 5.1.3.23 Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας:(3% + 5 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.23

5.1.3.24 5.1.3.24 Συντελεστής κύκλου εργασίας:0.5...99% ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.24

5.1.3.25 5.1.3.25 Ακρίβεια μέτρησης συντελεστή κύκλου εργασίας:(1,2% + 2 digits) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.25

5.1.3.26 5.1.3.26 Δοκιμή συνέχειας:acoustic signal for R<150Ω ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.26

5.1.3.27 5.1.3.27 Δοκιμή διόδου:0,3mA, 1,5V ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.27

5.1.3.28 5.1.3.28 Διαστάσεις:200 x 50 x 35mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.28

5.1.3.29 5.1.3.29 Βάρος χωρίς μπαταρίες:183g ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.29

5.1.3.30 5.1.3.30 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:1 battery 9V ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.30

5.1.3.31 5.1.3.31 Συμμορφώνεται με τον κανόνα:EN61010 600V CAT III ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.31

5.1.3.32 5.1.3.32 Χαρακτηριστικά οργάνων μέτρησης: ΜΠΕΣ_7.1.3.32

5.1.3.32.1 5.1.3.32.1 Αυτόματη απενεργοποίηση ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.1

5.1.3.32.2 5.1.3.32.2 μεγάλη, οπίσθια οθόνη LCD ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.2

5.1.3.32.3 5.1.3.32.3 HOLD λειτουργία ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.3

5.1.3.32.4 5.1.3.32.4 REL λειτουργία ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.4

5.1.3.32.5 5.1.3.32.5 Εμφανίζει ρύθμιση μηδενισμού σε μετρήσεις DC ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.5



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

5.1.3.32.6 5.1.3.32.6 Μετρά τη θερμοκρασία, τη συχνότητα, τον δεσμό και τον κύκλο
λειτουργίας κυματομορφής ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.6

5.1.3.32.7 5.1.3.32.7 0,01A αντίσταση μέτρησης ρεύματος ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.7

5.1.3.32.8 5.1.3.32.8 Δοκιμή διόδου και συνέχειας με βομβητή ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.8

5.1.3.32.9 5.1.3.32.9 Δείκτη υπερχείλισης ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.9

5.1.3.32.10 5.1.3.32.10 Ανιχνευτής επαφής χωρίς επαφή ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.10

5.1.3.32.11 5.1.3.32.11 Επιλογή μονάδων Κελσίου ή Φαρενάιτ ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.11

5.1.3.32.12 5.1.3.32.12 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.32.12

5.1.3.33 5.1.3.33 Βασικός εξοπλισμός: ΜΠΕΣ_7.1.3.33

5.1.3.34 5.1.3.34 Περίπτωση ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.34

5.1.3.35 5.1.3.35 Δοκιμαστικούς αγωγούς ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.3.35

5.1.4 5.1.4 Σταθμός Απορρόφησης Καπνού ΜΠΕΣ_7.1.4

5.1.4.1 5.1.4.1 Αριθμός μονάδων:3 ΜΠΕΣ_7.1.4.1

5.1.4.2 5.1.4.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.4.2

5.1.4.3 5.1.4.3 Τάση τροφοδοσίας: 230V ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.4.3

5.1.4.4 5.1.4.4 Χαρακτηριστικά εξοπλισμού συγκόλλησης: ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.4.4

5.1.4.4.1 5.1.4.4.1 Φίλτρο άνθρακα για την εξαγωγή καυσαερίων συγκόλλησης ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.4.4.1

5.1.4.4.2 5.1.4.4.2 Πλαστικό σώμα εμποδίζει τη συσσώρευση ηλεκτρικών φορτίων ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.4.4.2

5.1.4.4.3 5.1.4.4.3 Επιτραπέζια βάση ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.4.4.3



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

5.1.5 5.1.5 Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-5A ΜΠΕΣ_7.1.5

5.1.5.1 5.1.5.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_7.1.5.1

5.1.5.2 5.1.5.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.2

5.1.5.3 5.1.5.3 Τύπος οθόνης που χρησιμοποιείται 4x LCD 3,5 ψηφίων ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.3

5.1.5.4 5.1.5.4 Αριθμός καναλιών 2 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.4

5.1.5.5 5.1.5.5 Εύρος τάσης εξόδου 0 ... 30 V DC ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.5

5.1.5.6 5.1.5.6 Σταθεροποίηση τάσης ≤0,01% ± 1mV ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.6

5.1.5.7 5.1.5.7 Τρέχουσα σταθεροποίηση ≤0,2% ± 1mA ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.7

5.1.5.8 5.1.5.8 Τάση (ρυθμιζόμενη) κυμάτωση και θόρυβος ≤1mVrms ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.8

5.1.5.9 5.1.5.9 Σταθερές εξόδους τάσης 5 VDC, 3 A ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.9

5.1.5.10 5.1.5.10 Διαστάσεις 164 x 265 x 365 mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.10

5.1.5.11 5.1.5.11 Τροφοδοσία 230VAC ± 10% 50 / 60Hz ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.11

5.1.5.12 5.1.5.12 Εύρος ρεύματος εξόδου [A] 0 ... 5 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.12

5.1.5.13 5.1.5.13 Βάρος [kg] 13 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.13

5.1.5.14 5.1.5.14
2 ρυθμισμένα μπλοκ που μπορούν να λειτουργούν σε λειτουργίες
συνεχούς ρεύματος ή σταθερής τάσης και ως σειριακές, παράλληλες ή
ανεξάρτητες μονάδες PSU

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.14

5.1.5.15 5.1.5.15 4 οθόνες LCD ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.15

5.1.5.16 5.1.5.16 Ταυτόχρονη ανάγνωση τάσης και ρεύματος ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.16

5.1.5.17 5.1.5.17 Τάση και τρέχουσα βαθμιαία ρύθμιση ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.17



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

5.1.5.18 5.1.5.18 Προγραμματιζόμενο περιοριστή ρεύματος ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.18

5.1.5.19 5.1.5.19 Έξοδος σταθερής τάσης 5V DC ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.19

5.1.5.20 5.1.5.20 Προστασία από βραχυκύκλωμα ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.5.20

5.1.6 5.1.6 Ταχύμετρο ΜΠΕΣ_7.1.6

5.1.6.1 5.1.6.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_7.1.6.1

5.1.6.2 5.1.6.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.2

5.1.6.3 5.1.6.3 Τύπος χρησιμοποιούμενης οθόνης:LCD 5 digits (99999) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.3

5.1.6.4 5.1.6.4 Δειγματοληψία:1x/s ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.4

5.1.6.5 5.1.6.5 Εύρος μέτρησης:6...99999 rpm (optical method) 1...19999 rpm (mechanical
method) 0,1...1999,9 m/min 0,3...6560 ft/min ΜΠΕΣ_7.1.6.5

5.1.6.6 5.1.6.6 Ακρίβεια μέτρησης:(0,05% + 1 digit) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.6

5.1.6.7 5.1.6.7 Μέτρηση της ανάλυσης:0,01m/min (below 100m/min);, 0,1m/min (over
100m/min), 0,1 rpm (below 1000 rpm) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.7

5.1.6.8 5.1.6.8 Διαστάσεις σώματος:217 x 84 x 43mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.8

5.1.6.9 5.1.6.9 Βάρος με μπαταρία:265g ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.9

5.1.6.10 5.1.6.10 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:4 batteries 1,5V LR6 (AA) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.10

5.1.6.11 5.1.6.11 Χαρακτηριστικά οργάνων μέτρησης: ΜΠΕΣ_7.1.6.11

5.1.6.11.1 5.1.6.11.1 Αutorange ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.11.1

5.1.6.11.2 5.1.6.11.2 Λειτουργία MIN / MAX / LAST ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.11.2



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

5.1.6.11.3 5.1.6.11.3 Οπτική και μηχανική μέτρηση rpm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.11.3

5.1.6.11.4 5.1.6.11.4 Στροφές ανά λεπτό και γραμμική ταχύτητα (μηχανική μέθοδος) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.11.4

5.1.6.11.5 5.1.6.11.5 Σύνολο αντικαταστάσιμων προσαρμογέων για διάφορες εφαρμογές ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.11.5

5.1.6.11.6 5.1.6.11.6 Προσδιορισμός της απόστασης σε οπτική λειτουργία: 5cm - 20cm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.11.6

5.1.6.11.7 5.1.6.11.7 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.11.7

5.1.6.12 5.1.6.12 Βασικός εξοπλισμός: ΜΠΕΣ_7.1.6.12

5.1.6.12.1 5.1.6.12.1 Μία ταινία ανακλάσεως μήκους 200 mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.12.1

5.1.6.12.2 5.1.6.12.2 Θήκη ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.12.2

5.1.6.12.3 5.1.6.12.3 Σύνολο προσαρμογέων μέτρησης: κυκλικό O32mm, κωνικό, τύπου χοάνης ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.6.12.3

5.1.7 5.1.7 Θερμόμετρo υπέρυθρων (Infra-red thermometer ) ΜΠΕΣ_7.1.7

5.1.7.1 5.1.7.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_7.1.7.1

5.1.7.2 5.1.7.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.2

5.1.7.3 5.1.7.3 Απεικόνιση:LCD 4 digits ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.3

5.1.7.4 5.1.7.4 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας χωρίς επαφή:20...537°C ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.4

5.1.7.5 5.1.7.5 Οπτική ανάλυση:12:01 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.5

5.1.7.6 5.1.7.6 Τιμή εκπομπής:0,1...1 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.6

5.1.7.7 5.1.7.7 Ανάλυση εκπομπής:0.01 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.7

5.1.7.8 5.1.7.8 Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας χωρίς επαφή:(1% + 1°C) ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.8
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5.1.7.9 5.1.7.9 Διαστάσεις σώματος:190 x 56 x 162mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.9

5.1.7.10 5.1.7.10 Βάρος με μπαταρία:260g ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.10

5.1.7.11 5.1.7.11 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:1 battery 9V 6F22 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.11

5.1.7.12 5.1.7.12 Βασικός εξοπλισμός:soft cover ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.12

5.1.7.13 5.1.7.13 Χαρακτηριστικά οργάνων μέτρησης: ΜΠΕΣ_7.1.7.13

5.1.7.13.1 5.1.7.13.1 Αυτόματη απενεργοποίηση ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.13.1

5.1.7.13.2 5.1.7.13.2 HOLD λειτουργία ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.13.2

5.1.7.13.3 5.1.7.13.3 MIN / MAX / MEAN / REL ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.13.3

5.1.7.13.4 5.1.7.13.4 Υποδοχή για τοποθέτηση σε βάση ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.13.4

5.1.7.13.5 5.1.7.13.5 Λέιζερ ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.13.5

5.1.7.13.6 5.1.7.13.6 Ρυθμιζόμενη ικανότητα εκπομπής ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.13.6

5.1.7.13.7 5.1.7.13.7 Επιλογή μονάδων Κελσίου ή Φαρενάιτ ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.13.7

5.1.7.13.8 5.1.7.13.8 Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.7.13.8

5.1.8 5.1.8 Αναπτυξιακό σύστημα με τετραπύρηνο επεξεργαστή 64-bit τύπου ARM ΜΠΕΣ_7.1.8

5.1.8.1 5.1.8.1 Αριθμός μονάδων:4 ΜΠΕΣ_7.1.8.1

5.1.8.2 5.1.8.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.2

5.1.8.3 5.1.8.3 Τύπος κιτ: προσωπικός υπολογιστής ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.3

5.1.8.4 5.1.8.4 Επεξεργαστής: A20 ARM Dual-Core ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.4

5.1.8.5 5.1.8.5 Χωρητικότητα μνήμης RAM: 1GB ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.5

5.1.8.6 5.1.8.6 Στο set: prototype board ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.6
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5.1.8.7 5.1.8.7 Λειτουργικό σύστημα: Linux ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.7

5.1.8.8 5.1.8.8 Είδος μνήμης: DDR3 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.8

5.1.8.9 5.1.8.9 Είδος αρχιτεκτονικής: Cortex A7 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.9

5.1.8.10 5.1.8.10 Τάση τροφοδοσίας: 5V DC ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.10

5.1.8.11 5.1.8.11 Ανάλυση: 1080p ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.11

5.1.8.12 5.1.8.12 Διαστάσεις: 84 x 60 χιλιοστά ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.12

5.1.8.13 5.1.8.13 Γραφική μονάδα: ARM Mali-400GPU ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.13

5.1.8.14 5.1.8.14 Αριθμός πλήκτρων: 3 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.14

5.1.8.15 5.1.8.15 Χωρητικότητα μνήμης EEPROM: 2kB ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.15

5.1.8.16 5.1.8.16 Διασύνδεση: ΜΠΕΣ_7.1.8.16

5.1.8.16.1 5.1.8.16.1 Ethernet ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.16.1

5.1.8.16.2 5.1.8.16.2 GPIO ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.16.2

5.1.8.16.3 5.1.8.16.3 USB OTG ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.16.3

5.1.8.16.4 5.1.8.16.4 USB x2 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.16.4

5.1.8.17 5.1.8.17 Τύπος συνδετήρα: ΜΠΕΣ_7.1.8.17

5.1.8.17.1 5.1.8.17.1 HDMI ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.17.1

5.1.8.17.2 5.1.8.17.2 Οθόνη υγρού κρυστάλλου ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.17.2

5.1.8.17.3 5.1.8.17.3 RJ45 με μαγνητική θωράκιση ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.17.3

5.1.8.17.4 5.1.8.17.4 SATA ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.17.4

5.1.8.17.5 5.1.8.17.5 USB A x2 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.17.5

5.1.8.17.6 5.1.8.17.6 USB B mini ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.17.6

5.1.8.18 5.1.8.18 Χαρακτηριστικά programmers/erasers: ΜΠΕΣ_7.1.8.18
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5.1.8.19 5.1.8.19 Υποδοχή για κάρτες microSD ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.18.1

5.1.8.20 5.1.8.20 Οι γραμμές εισόδου / εξόδου σε συνδετήρες χρυσού ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.8.18.2

5.1.9 5.1.9 Βάση Στήριξης Πλακετών ΜΠΕΣ_7.1.9

5.1.9.1 5.1.9.1 Αριθμός μονάδων:1 ΜΠΕΣ_7.1.9.1

5.1.9.2 5.1.9.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.9.2

5.1.9.3 5.1.9.3 Τύπος εργαλείου Βάση PCB με μεγεθυντικό φακό ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.9.3

5.1.9.4 5.1.9.4 Διάμετρος φακού 60mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.9.4

5.1.9.5 5.1.9.5 Εφαρμογές εξοπλισμού συγκόλλησης για τη στερέωση των PCB και των
εξαρτημάτων κατά την συγκόλληση και την επιθεώρηση ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.9.5

5.1.9.6 5.1.9.6 Εξοπλισμός μεγεθυντικό φακό ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.9.6

5.1.9.7 5.1.9.7 Χαρακτηριστικά εξοπλισμού συγκόλλησης: ΜΠΕΣ_7.1.9.7

5.1.9.7.1 5.1.9.7.1 Στερέωσης με τη μορφή ελατηριωτών κλιπ ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.9.7.1

5.1.9.7.2 5.1.9.7.2 Οι μεγεθυντικοί φακοί διευκολύνουν την παρατήρηση του πεδίου
λειτουργίας ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.9.7.2

5.1.9.7.3 5.1.9.7.3 Ρύθμιση του ύψους στερέωσης, της απόστασης, της γωνίας και της θέσης
μεγεθυντικού φακού ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.9.7.3

5.1.9.7.4 5.1.9.7.4 Σύστημα διπλών αρθρωτών βραχιόνων ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.9.7.4

5.1.10 5.1.10 Σετ τρυπάνια ΜΠΕΣ_7.1.10

5.1.10.1 5.1.10.1 Αριθμός μονάδων:3 ΜΠΕΣ_7.1.10.1
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5.1.10.2 5.1.10.2

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.

ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.10.2

5.1.10.3 5.1.10.3 Διάμετρος διάτρησης 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4
mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.10.3

5.1.10.4 5.1.10.4 Μεταλλικά εργαλεία εφαρμογής ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.10.4

5.1.10.5 5.1.10.5 Τεμάχια. ποσότητα σε σύνολο >13 ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.10.5

5.1.10.6 5.1.10.6 Υλικό HSS ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.10.6

5.1.10.7 5.1.10.7 Τύπος συσκευασίας πλαστικό κουτί με διαμερίσματα ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.10.7

5.1.10.8 5.1.10.8 Βάρος κιτ 218g ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.10.8

5.1.10.9 5.1.10.9 Χαρακτηριστικά διάτρησης: ΜΠΕΣ_7.1.10.9

5.1.10.9.1 5.1.10.9.1 Hardened ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.10.9.1

5.1.10.9.2 5.1.10.9.2 Το κουτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τρυπάνια ΝΑΙ ΜΠΕΣ_7.1.10.9.2

Τμήμα 6 Τμήμα 6 : Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών

6.1 6.1 Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών ΜΠΕΣ_8.1

6.1.1 6.1.1 Αριθμός μονάδων: 1 ΜΠΕΣ_8.1.1

6.1.2 6.1.2 Χαρακτηριστικά: ΜΠΕΣ_8.1.2

6.1.2.1 6.1.2.1 Ανάλυση μεταβλητών ΝΑΙ ΜΠΕΣ_8.1.2.1

6.1.2.2 6.1.2.2 Ανάλυση PLS-SEM ΝΑΙ ΜΠΕΣ_8.1.2.2

6.1.2.3 6.1.2.3 Structural Equational Modeling ΝΑΙ ΜΠΕΣ_8.1.2.3

Τμήμα 7 Τμήμα 7: Έπιπλα
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7.1 7.1 Περιστρεφόμενες Καρέκλες γραφείου ΜΑΘ_10.1

7.1.1 7.1.1 Αρ. Μονάδων:10 ΜΑΘ_10.1.1

7.1.2 7.1.2 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο NAI ΜΑΘ_10.1.2

7.1.3 7.1.3 Καρέκλα γραφείου διευθυντή με μπράτσα NAI ΜΑΘ_10.1.3

7.1.4 7.1.4 Βάθος καθίσματος: ≥ 51cm NAI ΜΑΘ_10.1.4

7.1.5 7.1.5 Μήκος καθίσματος: ≥ 48cm NAI ΜΑΘ_10.1.5

7.1.6 7.1.6 Ύψος πλάτης: ≥ 62cm NAI ΜΑΘ_10.1.6

7.1.7 7.1.7 Μήκος πλάτης: ≥ 44cm NAI ΜΑΘ_10.1.7

7.1.8 7.1.8

Μπράτσα:
· Ύψος: ≥ 63/73cm
· Εσωτερικά: ≥ 19cm
· Χρώμα: Μαύρο

NAI ΜΑΘ_10.1.8

7.1.9 7.1.9 Βάση μεταλλική ΝΑΙ ΜΑΘ_10.1.9

7.1.10 7.1.10 Ρόδες πλαστικές, μαύρες NAI ΜΑΘ_10.1.10

7.1.11 7.1.11 Ταπετσαρία κάθισμα, πλάτη, μπράτσα: Υλικό PU NAI ΜΑΘ_10.1.11

7.1.12 7.1.12 Ανατομικό σχεδιασμό καθίσματος bucket NAI ΜΑΘ_10.1.12

7.1.13 7.1.13 Επιλογή θέσης Relax NAI ΜΑΘ_10.1.13

7.1.14 7.1.14 Κινούμενα μπράτσα NAI ΜΑΘ_10.1.14

7.1.15 7.1.15 Ρυθμιζόμενο ύψος με μηχανισμό αμορτισέρ NAI ΜΑΘ_10.1.15

7.1.16 7.1.16 Μηχανισμός ανάκλησης πλάτης NAI ΜΑΘ_10.1.16

7.1.17 7.1.17 Ρύθμιση έντασης πλάτης NAI ΜΑΘ_10.1.17

7.1.18 7.1.18 Παράδοση και τοποθέτηση στο χώρο μας NAI ΜΑΘ_10.1.18



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

7.1.19 7.1.19 Εγγύηση για ρόδες και αμορτισέρ, με επιδιόρθωση & αντικατάσταση  στο
χώρο μας NAI ΜΑΘ_10.1.19

7.2 7.2 Καρέκλες μικρές αναμονής NAI ΜΑΘ_10.2

7.2.1 7.2.1 Αρ. Μονάδων:16 NAI ΜΑΘ_10.2.1

7.2.2 7.2.2 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο NAI ΜΑΘ_10.2.2

7.2.3 7.2.3 Επιφάνεια καθίσματος : ≥ 41x40cm NAI ΜΑΘ_10.2.3

7.2.4 7.2.4 Ύψος καθίσματος: ≥ 45cm NAI ΜΑΘ_10.2.4

7.2.5 7.2.5 Επιφάνεια πλάτης : ≥ 42x23cm NAI ΜΑΘ_10.2.5

7.2.6 7.2.6 Συνολικό Ύψος καρέκλας ≥ 78cm NAI ΜΑΘ_10.2.6

7.2.7 7.2.7 Σκελετός: Μεταλλικός, Χρώμιο NAI ΜΑΘ_10.2.7

7.2.8 7.2.8 Ταπετσαρία :Soft PU, Χρώμα Μαύρο NAI ΜΑΘ_10.2.8

7.3 7.3 Έπιπλο Γραφείου (μικρό) με θέση για υπολογιστή ΜΑΘ_10.3

7.3.1 7.3.1 Αρ. Μονάδων:1 ΜΑΘ_10.3.1

7.3.2 7.3.2 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο ΝΑΙ ΜΑΘ_10.3.2

7.3.3 7.3.3 Επιφάνεια γραφείου : ≥ 85x55cm: ΝΑΙ ΜΑΘ_10.3.3

7.3.4 7.3.4 Ύψος γραφείου: ≥ 76cm ΝΑΙ ΜΑΘ_10.3.4

7.3.5 7.3.5 Συρταρωτό Ράφι υποδοχής πληκτρολογίου ΝΑΙ ΜΑΘ_10.3.5

7.3.6 7.3.6 Ράφι-Βάση Η/Υ ΝΑΙ ΜΑΘ_10.3.6

7.3.7 7.3.7 Σκελετός Μεταλλικός ΝΑΙ ΜΑΘ_10.3.7

7.4 7.4 Ράφια τοίχου ΜΑΘ_10.4

7.4.1 7.4.1 Αρ. Μονάδων:1 ΜΑΘ_10.4.1



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α

7.4.2 7.4.2 Γενικά ΜΑΘ_10.4.2

7.4.2.1 7.4.2.1 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο NAI ΜΑΘ_10.4.2.1

7.4.2.2 7.4.2.2 Πλήθος ραφιών: 15 τεμάχια ΝΑΙ ΜΑΘ_10.4.2.2

7.4.2.3 7.4.2.3 Πλάτος ραφιού: ≥ 115cm ΝΑΙ ΜΑΘ_10.4.2.3

7.4.2.4 7.4.2.4 Βάθος ραφιού: ≥ 28cm ΝΑΙ ΜΑΘ_10.4.2.4

7.4.2.5 7.4.2.5 Μέγιστο φορτίο/ράφι: ≥ 20 kg ΝΑΙ ΜΑΘ_10.4.2.5

7.4.2.6 7.4.2.6 Υλικό κατασκευής: Μασίφ ξύλο πεύκου ΝΑΙ ΜΑΘ_10.4.2.6

7.4.2.7 7.4.2.7 Στήριγμα: Iνοσανίδα ΝΑΙ ΜΑΘ_10.4.2.7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   .../../ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ :

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπληρωθεί ένα (1) έντυπο τεχνικής προσφοράς για κάθε τμήμα αυτού



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυμία: …………
Διεύθυνση: …………
Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: …………
Fax: …………
E-mail: …………

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ

Τμήμα 1 Τμήμα 1 : Εκπαιδευτικά Συστήματα Ρομποτικής

1.1 1.1
Εκπαιδευτικό
Σύστημα
Ρομποτικής 1

31712110-
4 τμχ 1

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων-
Προπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

Σάμος ΜΠΕΣ_1.1

1.2 1.2
Εκπαιδευτικό
Σύστημα
Ρομποτικής 2

31712110-
4 τμχ 2

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων-
Προπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

Σάμος ΜΠΕΣ_1.2

Σύνολο Τμήματος 1
Τμήμα 2 Τμήμα 3 : Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος (Drone)



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ

2.1 3.1

Μη
επανδρωμένο
αεροσκάφος
(Drone)

35613000-
4 τμχ 1

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων -
ΠΜΣ 3

Σάμος ΜΠΕΣ_3.1

Σύνολο Τμήματος 2
Τμήμα 3 Τμήμα 5 : Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου

3.1 5.1
Σύστημα
αυτοματισμού
γραφείου

31000000-
6 τμχ 1

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων-
Προπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

Σάμος ΜΠΕΣ_5.1

Σύνολο Τμήματος 3
Τμήμα 4 Τμήμα 6 : Σύστημα Καταγραφής Εγκεφαλικών Σημάτων

4.1 6.1

Σύστημα
καταγραφής EEG
εγκεφαλικών
σημάτων

31644000-
2 τμχ 1

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων-
Προπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

Σάμος ΜΠΕΣ_6.1

Σύνολο Τμήματος 4
Τμήμα 5 Τμήμα 7 : Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ

5.1 7.1

Σύστημα
Μετρήσεων
Εργαστηρίου
Τεχνητής
Νοημοσύνης

38341300-
0 τμχ 1

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων-
Προπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

Σάμος ΜΠΕΣ_7.1

Σύνολο Τμήματος 5
Τμήμα 6 Τμήμα 8 : Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών

6.1 8.1
Λογισμικό
Μοντελοποίησης
Μεταβλητών

48000000-
8 τμχ 1

Μηχανικών
Πληροφοριακών

και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων -
ΠΜΣ 3

Σάμος ΜΠΕΣ_8.1

Σύνολο Τμήματος 6
Τμήμα 7 Τμήμα 10 : Έπιπλα

7.1 10.1
Περιστρεφόμενες
Καρέκλες
γραφείου

39111100-
4 τμχ 10

Μαθηματικών-
ΠΜΣ

Μαθηματικών
Σάμος ΜΑΘ_10.1

7.2 10.2 Καρέκλες μικρές
αναμονής

39112000-
0 τμχ 16

Μαθηματικών-
ΠΜΣ

Μαθηματικών
Σάμος ΜΑΘ_10.2

7.3 10.3
Έπιπλο Γραφείου
(μικρό) με θέση
για υπολογιστή

39134000-
0 τμχ 1

Μαθηματικών-
ΠΜΣ

Μαθηματικών
Σάμος ΜΑΘ_10.3

7.4 10.4 Ράφια τοίχου 39151100-
6 τμχ 1

Μαθηματικών-
ΠΜΣ

Μαθηματικών
Σάμος ΜΑΘ_10.4

Σύνολο Τμήματος 7



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Α/Α
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ

Σύνολο Τμημάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   .../../ ........ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπληρωθεί ένα (1) έντυπο οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα αυτού



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου 

Σελίδα 1 
 

Αριθ. πρωτ. : ΕΛΕ_2019_6842 
Μυτιλήνη, 20 Μαΐου  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης Αναβάθμισης 

Ακαδημαϊκών Υποδομών                                                                     
Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

 
 
 

 
 

 

MARIA 
MAVRI

Digitally signed 
by MARIA MAVRI 
Date: 2019.05.20 
13:12:52 +03'00'
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Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών  Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου 

Σελίδα 2 
  

Περιεχόμενα 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη, 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251036700, 2251036701, fax: 2251036709, e-mail: ru@aegean.gr 
Είδος Σύμβασης : Σύμβαση προμηθειών.   
 
CPV :   31712110-4, 35613000-4, 31000000-6, 31644000-2, 38341300-0, 48000000-8, 39111100-4, 
39112000-0, 39134000-0, 39151100-6. 
 
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) 
μήνες από την υπογραφή και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση (όπου απαιτείται) εξοπλισμού. 
 
Προϋπολογισμός  : Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εννέα   χιλιάδων 
εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (9.932,81€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.489,58 € ΦΠΑ : 1.443,23€). 
 
Τρόπος χρηματοδότησης :  Έργο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση 
του έργου των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου», που αναλύεται στα :  υποέργο  2  
«Αναβάθμιση του συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού του Τμήματος και των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών  Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» 
και υποέργο  13 «Αναβάθμιση του συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού του Τμήματος και των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  Μαθηματικών». Το έργο χρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, κωδικός 2017ΣΕ14600014,  μέσω του ΠΔΕ. 
 
Εγγυήσεις : Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση Εγγύησης  
Συμμετοχής ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠA του κάθε τμήματος (ομάδας) της. 
 
Δικαίωμα  συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 
2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία 
κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης 
χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr ). 
 
Είδος διαδικασίας : Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων. 
 
Κριτήρια ανάθεσης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφοράς, βάσει τιμής,  ανά τμήμα (ομάδα) ειδών. 
 

mailto:ru@aegean.gr
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Tόπος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γραμματεία, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18, 
τηλ. 2251036700, ή 2251036701, fax : 2251036709, 81100 Μυτιλήνη (έντυπη υποβολή).  
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 20.05.2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 της αυτής ημερομηνίας. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών : στις 07.06.2019, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13:30 της αυτής ημερομηνίας. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 12.06.2019 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.   

Χρόνος ισχύος των προσφορών  : Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

Εναλλακτικές Προσφορές : Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Ημερομηνία αποστολής Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17.05.2019.  

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο : στις 20.05.2019 (για 
δημοσίευση στις 21 έως και 25.05.2019). 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του  Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) : στις 20.05.2019. 

Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (πρόγραμμα Διαύγεια) : στις 20.05.2019. 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://eprocurement.gov.gr 
[Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) : στις 20.05.2019. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ηλεκτρονικού 
συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 20.05.2019. 

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία : Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων 
τμημάτων (ομάδων) είτε β) για ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες)  αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε 
τμήματος (ομάδας). 

Πληροφορίες : Πληροφορίες σχετικές με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ) δίνονται από τον κ. Γεώργιο Καμπουράκη,  τηλ. 
επικοινωνίας : 22730 82256, email: gkamb@aegean.gr 
Πληροφορίες σχετικές με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Μαθηματικών (ΜΑΘ) & ΣΑΧΜ δίνονται 
από τον κ. Νικόλαο  Παπαλουκά, τηλ. επικοινωνίας : 2273082125, email: npapaloukas@aegean.gr 
Γενικές πληροφορίες σχετικές με τους όρους της διακήρυξης και των επί μέρους παραρτημάτων δίνονται 
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα 
Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης 
Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, αρμόδια υπάλληλος κα 
Ελένη Κωτσάλου, τηλ. 2251036736, ή 2251036716, fax : 2251036709, email : elepromitheies@aegean.gr, 
81100 Μυτιλήνη. 
 
Έξοδα δημοσιεύσεων : Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο (νομαρχιακό και τοπικό) 
βαρύνει αναλογικά τον/τους Ανάδοχο/Αναδόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 και των 
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παρ. 10, 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα θα 
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.   

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα, που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ :  ΕΕΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV :  ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI :  ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μαρία Μαύρη 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, 
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, γρ. 
ΙΣ.2.18 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 81100 

Τηλέφωνο 2251036700 

Φαξ 2251036709 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ru@aegean.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών 
προδιαγραφών Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

κ. Γεώργιος Καμπουράκης,  τηλ. επικοινωνίας 
: 22730 82256, email: gkamb@aegean.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών 
προδιαγραφών Τμήματος Μαθηματικών  

κ. Νικόλαος  Παπαλουκάς, τηλ. επικοινωνίας : 
2273082125, email: npapaloukas@aegean.gr 

Αρμόδια για πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών & Συμβάσεων Ειδικού 
Λογαριασμού, Ελένη Κωτσάλου, τηλ. 
επικοινωνίας: 2251036736, fax: 2251036709, 
email:  elepromitheies@aegean.gr  

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΝΠΔΔ), 
αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική αρχή του Προσαρτήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4412/2016 και 
ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση [(υποτομέας Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες 
Επιχειρήσεις (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)].   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Έρευνα και Εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 36 
του Ν. 3848/2010 και το άρθρο 50 του Ν 4485/2017 Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr  ή άλλη διεύθυνση http://www.ru.aegean.gr  
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ14600014). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο  2  «Αναβάθμιση του συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού 
του Τμήματος και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών  
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» και υποέργο  13 «Αναβάθμιση του συμβατικού και 
ακαδημαϊκού εξοπλισμού του Τμήματος και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  
Μαθηματικών», του Έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση του 
έργου των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού οργάνων (για πειράματα μετρήσεις, 
ελέγχους, κτλ), μηχανολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και των απαραίτητων 
περιφερειακών τους, ηλεκτρονικών οθονών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ, 
εξοπλισμού γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας (γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες κτλ.), καθώς και λοιπός 
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στα εργαστήρια των Τμημάτων και των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ως ερευνητικά όργανα για τα πειράματα και τη διδασκαλία.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV), ως κάτωθι : 
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Α/Α 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α/Α 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ   

Τμήμα 1 Τμήμα 1 : Εκπαιδευτικά Συστήματα Ρομποτικής  1.002,58 170,44 1.173,02       

1.1 1.1 
Εκπαιδευτικό 
Σύστημα 
Ρομποτικής 1 

31712110-
4  

τμχ 176,08 1 176,08 29,93 206,01 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων-
Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Σάμος ΜΠΕΣ_1.1 

1.2 1.2 
Εκπαιδευτικό 
Σύστημα 
Ρομποτικής 2 

31712110-
4  

τμχ 413.25 2 826,50 140,51 967,01 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων-
Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Σάμος ΜΠΕΣ_1.2 

Τμήμα 2 Τμήμα 3 : Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος (Drone)  1.709,40 290,60 2.000,00       

2.1 3.1 

Μη 
επανδρωμένο 
αεροσκάφος 
(Drone) 

35613000-
4 

τμχ 1.709,40 1 1.709,40 290,60 2.000,00 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων - 
ΠΜΣ 3 

Σάμος ΜΠΕΣ_3.1 

Τμήμα 3 Τμήμα 5 : Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου 131,64 22,38 154,02       
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Α/Α 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α/Α 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ   

3.1 5.1 
Σύστημα 
αυτοματισμού 
γραφείου 

31000000-
6 

τμχ 131,64 1 131,64 22,38 154,02 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων-
Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Σάμος 
 

ΜΠΕΣ_5.1 

Τμήμα 4 Τμήμα 6 : Σύστημα Καταγραφής Εγκεφαλικών Σημάτων 964,21 163,91 1.128,12       

4.1 6.1 

Σύστημα 
καταγραφής EEG 
εγκεφαλικών 
σημάτων 

31644000-
2 

τμχ 964,21 1 964,21 163,91 1.128,12 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων-
Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Σάμος ΜΠΕΣ_6.1 

Τμήμα 5 Τμήμα 7 : Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης 957,63 162,80 1.120,43       

5.1 7.1 

Σύστημα 
Μετρήσεων 
Εργαστηρίου 
Τεχνητής 
Νοημοσύνης 

38341300-
0 

τμχ 957,63 1 957,63 162,80 1.120,43 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων-
Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Σάμος ΜΠΕΣ_7.1 

Τμήμα 6 Τμήμα 8 : Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών 324,79 55,21 380,00       
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Α/Α 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α/Α 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ   

8.1 8.1 
Λογισμικό 
Μοντελοποίησης 
Μεταβλητών 

48000000-
8  

τμχ 324,79 1 324,79 55,21 380,00 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων - 
ΠΜΣ 3 

Σάμος ΜΠΕΣ_8.1 

Τμήμα 7 Τμήμα 10 : Έπιπλα  3.399,33 577,89 3.977,22       

7.1 10.1 
Περιστρεφόμενες 
Καρέκλες 
γραφείου 

39111100-
4 

τμχ 170,94 10 1.709,40 290,60 2.000,00 
Μαθηματικών-

ΠΜΣ 
Μαθηματικών 

Σάμος ΜΑΘ_10.1 

7.2 10.2 
Καρέκλες μικρές 
αναμονής 

39112000-
0 

τμχ 51,28 16 826,21 140,46 966,67 
Μαθηματικών-

ΠΜΣ 
Μαθηματικών 

Σάμος ΜΑΘ_10.2 

7.3 10.3 
Έπιπλο Γραφείου 
(μικρό) με θέση 
για υπολογιστή  

39134000-
0 

τμχ 387,65 1 387,65 65,90 453,55 
Μαθηματικών-

ΠΜΣ 
Μαθηματικών 

Σάμος ΜΑΘ_10.3 

7.4 10.4 Ράφια τοίχου 
39151100-

6 
τμχ 476,07 1 476,07 80,93 557,00 

Μαθηματικών-
ΠΜΣ 

Μαθηματικών 
Σάμος ΜΑΘ_10.4 

Σύνολο 8.489,58 1.443,23 9.932,81       
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 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδες) : 

 

 

Α/Α 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α/Α 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

Τμήμα 1 Τμήμα 1 
Εκπαιδευτικά Συστήματα 
Ρομποτικής 

1.002,58 170,44 1.173,02 

Τμήμα 2 Τμήμα 3 
Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος 
(Drone) 

1.709,40 290,60 2.000,00 

Τμήμα 3 Τμήμα 5 Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου 131,64 22,38 154,02 

Τμήμα 4 Τμήμα 6 
Σύστημα Καταγραφής Εγκεφαλικών 
Σημάτων 

964,21 163,91 1.128,12 

Τμήμα 5 Τμήμα 7 
Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου 
Τεχνητής Νοημοσύνης 

957,63 162,80 1.120,43 

Τμήμα 6 Τμήμα 8 
Λογισμικό Μοντελοποίησης 
Μεταβλητών 

324,79 55,21 380,00 

Τμήμα 7 Τμήμα 10 Έπιπλα 3.399,33 577,89 3.977,22 

  Σύνολο 8.489,58 1.443,23 9.932,81 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εννέα   χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ 
και ογδόντα ένα λεπτών (9.932,81€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
8.489,58 € ΦΠΑ : 1.443,23€). 

Βάσει των υπ΄αριθ. πρωτ.  : 

 EΛE_2019_6614/15.05.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΙΙ2469Β7Λ-ΓΝΖ και α/α 
καταχώρησης 1284/2019,  

 ΕΛE_2019_6612/15.05.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9Ε42469Β7Λ-ΝΒΚ και α/α 
καταχώρησης 1282/2019,  

 ΕΛE_2019_6616/15.05.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ4ΨΥ469Β7Λ-9ΟΒ και α/α 
καταχώρησης 1286/2019,  

 ΕΛE_2019_6617/15.05.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΘΥ1469Β7Λ-4ΗΖ και α/α 
καταχώρησης 1287/2019, 

 ΕΛE_2019_6613/15.05.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΙΘΑ469Β7Λ-Ρ5Ν και α/α 
καταχώρησης 1283/2019,  

 ΕΛE_2019_6615/15.05.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω2ΟΚ469Β7Λ-Β05 και α/α 
καταχώρησης 1285/2019. 

 
Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων τμημάτων (ομάδων) είτε β) για ένα 
ή περισσότερα τμήματα (ομάδες) αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (ομάδας). 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και την ανάρτησή της στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
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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 οικονομικής άποψης προσφοράς, 
βάσει  τιμής, ανά τμήμα (ομάδα) ειδών. 
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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. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

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

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

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

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

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

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

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

Τις Αποφάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  Πανεπιστημίου Αιγαίου :  
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 την υπ. αριθ. 33/10.10.2018, θέμα Γ.10.3 (ΑΔΑ : Ω5Φ2469Β7Λ-ΜΡΕ) απόφαση του Ειδικού 
Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 
για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών και του 
προϋπολογισμού του παρόντος, ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού, 

 την υπ. αριθ. 36/06.11.2018, θέμα Γ.9.3  απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για την έγκριση 
ενσωμάτωσης  των αποτελεσμάτων της  δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών 
και του προϋπολογισμού του παρόντος, ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού, 

 την υπ. αριθ. 36/06.11.2018, θέμα Γ.10.3 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διενέργεια του 
αρχικού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού, ` 

 την υπ. αριθ. 36/06.11.2018, θέμα Γ.11.3 (ΑΔΑ : ΩΛΔΟ469Β7Λ-ΝΡΟ)  απόφαση του Ειδικού 
Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 
για την συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων για  τον  ηλεκτρονικό άνω των ορίων διαγωνισμό,  

 την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8520/07.11.2018 (ΑΔΑ :6Ζ3Θ469Β7Λ-Η25) Προκήρυξη (Περίληψη 
Διακήρυξης) του αρχικού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού,  

 την απόφαση 43/28.12.2018, θέμα Γ.10.3 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

 την απόφαση 44/22.01.2019, θέμα Γ.10.2 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

 την απόφαση 48/19.02.2019, θέμα Γ.10.1 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

 την απόφαση 51/19.03.2019, θέμα Γ.10.4 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

 την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_6843/20.05.2019 (ΑΔΑ : 6ΖΜΚ469Β7Λ-ΠΘΥ) Προκήρυξη (Περίληψη 
Διακήρυξης) του παρόντος ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού,  

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7.06.2019 και ώρα 13:30 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  την 20.05.2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 της αυτής ημερομηνίας. 

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

Του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
20.05.2019 

20.05.2019, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 18:00 
της αυτής ημερομηνίας 

07.06.2019   και ώρα 
13:30 

 

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

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17.05.2019 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 74089. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: α) στην εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Σάμου, δηλαδή στην εφημερίδα 
«Σαμιακό Βήμα» ημερομηνία αποστολής στις 20.05.2019, όπου και δημοσιεύτηκε στις 25.05.2019, β) 
ημερήσια εφημερίδα του Νομού Λέσβου, δηλαδή στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ημερομηνία 
αποστολής στις 20.05.2019, όπου και δημοσιεύτηκε στις  21.05.2019, γ) σε ημερήσια εφημερίδα του 
Νομού Λέσβου, δηλαδή στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ», ημερομηνία αποστολής στις 20.05.2019, όπου 
και δημοσιεύτηκε στις 22.05.2019. 

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): https://www.ru.aegean.gr/  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο (νομαρχιακό και τοπικό) βαρύνει αναλογικά τον/τους 
Ανάδοχο/Αναδόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 και των παρ. 10, 12 του άρθρου 379 του 
Ν. 4412/2016. Τα έξοδα αθροιστικά δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων διακοσίων πέντε ευρώ και 
δέκα λεπτών (1.205,10€) με ΦΠΑ, μετά από την προκοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο 
Προμηθειών και Συμβάσεων του Τμήματος Διαχείρισης Έργων της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα θα βαρύνουν 
την αναθέτουσα αρχή.   

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.ru.aegean.gr/
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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. 
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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: 

1. η με αριθ. ΕΛΕ_2019_6843/20.05.2019 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ.: 19PROC004974682), 
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθ. 2019/S 096-
231593) 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που 
αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην 
παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 
γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπό οικονομικό φορέα με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα «Apostille» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05ης-10-1961. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης και ισχύος της σχετικής σύμβασης, διερμηνεία 
ή μετάφραση από ή/ και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή, 
αυτές θα εξασφαλίζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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 
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τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

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

Τα σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα VIII της παρούσας 
διακήρυξης. 

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

 

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 Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠA του κάθε τμήματος  της Σύμβασης, ήτοι : 
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Α/Α 
Α/Α 

ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

(ΟΜΑΔΑ) 
ΕΙΔΩΝ (σε €) 

Τμήμα 1 Τμήμα 1  Εκπαιδευτικά Συστήματα Ρομποτικής  1.002,58 20,05 

Τμήμα 2 Τμήμα 3  Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος (Drone)  1.709,40 34,19 

Τμήμα 3 Τμήμα 5  Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου 131,64 2,63 

Τμήμα 4 Τμήμα 6  Σύστημα Καταγραφής Εγκεφαλικών Σημάτων 964,21 19,28 

Τμήμα 5 Τμήμα 7 
 Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνητής 
Νοημοσύνης 

957,63 19,15 

Τμήμα 6 Τμήμα 8  Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών 324,79 6,50 

Τμήμα 7 Τμήμα 10  Έπιπλα  3.399,33 67,99 

Σύνολο 8.489,58 169,79 

 

Σε περίπτωση προσφοράς σε περισσότερα από ένα τμήμα, θα πρέπει να κατατεθούν διαφορετικές 
εγγυητικές επιστολές, δηλαδή μία για κάθε τμήμα και όχι μία συνολική, που να καλύπτει όλα τα 
προσφερόμενα τμήματα.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 13.05.2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

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

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) 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 
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δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

2.2.3.3 (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

2.2.3.4. 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 λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) 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,  
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(ζ) 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 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) 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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

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

2.2.3.5. (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.9. 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 (διαγωνισμό). 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα 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.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

(Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

(Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

(Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
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είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 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. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

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

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 την προσκόμιση αποσπάσματος 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 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.    
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Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) (Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης) 

και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 και 
συγκεκριμένα ότι δεν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς 
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
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πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

Β.4. (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

Β.5. (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

Β.6. 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 οικονομικού φορέα). 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.7. 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.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. 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. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν 
στο β.1α, β.1β  και β.1γ  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα 
λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στο β.1β, τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής 
σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον 
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής, ανά τμήμα (ομάδα) ειδών.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι  και ΙΙ της 
Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα (ομάδα) ειδών.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.   

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Ηλεκτρονική Διαδικασία  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης http://www.eprocurement.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη http://www.eprocurement.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής 
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι αλλοδαποί 
οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον 
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η 
προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

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

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/2016. 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 μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Στην προκειμένη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τα 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονομική προσφορά), σύμφωνα με τα υποδείγματα τεχνικής 
(Παράρτημα V) και οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα VII).    

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη http://www.eprocurement.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ, Ε.Ε.Ε.Σ.).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 κατά την υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των 
ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74  του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 
του Ν.4412/2016,  

http://www.eprocurement.gov.gr/
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γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 84 του Ν.4412/2016.  

Επισημαίνεται ότι :  

1. Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. στις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται για 
αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες :  

- http://espdint.eprocurement.gov.gr    

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

2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείο 
pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/16 και τη διακήρυξη. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 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 “Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς”  του  Παραρτήματος  V 
της Διακήρυξης,  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.   

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

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού 
προϊόντος που προσφέρουν. 

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα 
Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

http://espdint.eprocurement.gov.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 
τιμή, ανά τμήμα (ομάδα) ειδών.  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 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%. 

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

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

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.   

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

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε 
περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
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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, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) 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 οποία δεν επιτρέπεται,   

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 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

    Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 12 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. 

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των 
διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των σταδίων (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική 
προσφορά). 

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 της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο 
τους εντός των κάτωθι προθεσμιών :  





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών  Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου 

Σελίδα 36 
  

α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο 
της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται 
εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. 

β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο 
της τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι 
δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 
πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες. 

γ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.  

δ)  Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από 
την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα 
(10) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 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, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για 
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 2.2.9.2, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

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

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.   

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

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 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 δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 105 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.     

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

β) (διατηρείται για λόγους αρίθμησης), 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών  Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου 

Σελίδα 38 
  

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της ΥΑ 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

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, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

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

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

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

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

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 της ως άνω 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Για την καλή λειτουργία των παραληφθέντων ειδών  κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
που θα προτείνει με την προσφορά του και προσαυξημένο κατά τρεις μήνες, ο ανάδοχος υποχρεούται 
μετά  την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των ειδών. Για το 
προτεινόμενο διάστημα αυτό ο ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει 
χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής : 

 Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής 
λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των τριών (3) ετών. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών. Ο χρόνος αυτός θα 
αρχίζει από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, εγκατεστημένων και σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

 Η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη των ειδών προερχόμενη από την συνήθη 
και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά 
(όπου υπάρχουν). 

 Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του 
τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα 
από τον κατασκευαστικό οίκο. 
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 Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα 
τις κάνει η αναθέτουσα αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο 
τρόπο που θα αποφασίζεται από αυτήν. 

 Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο 
συντήρησης (όπου απαιτείται), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε τα είδη 
να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας. 

 Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην 
Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό και εξουσιοδότηση από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την 
συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη 
και προσκομιδή στην αναθέτουσα αρχή, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για τα είδη, κατόπιν 
έγγραφης ζήτησης της αναθέτουσας αρχής.  

 Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται μετά  την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
ειδών. 

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 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

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. 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά α) την οριστική παραλαβή του συνόλου των 
υλικών του κάθε τμήματος από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει συσταθεί από την αναθέτουσα αρχή 
και  β) από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις 
Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιθεισών δαπανών:  

 Τιμολόγιο / Δελτίο Αποστολής.  

 Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και 
ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν. 

 Αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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:   

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου  (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 
3335/2014).  

 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού 
ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται 
στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθ. 
1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ 
Β΄969/22-3-2017).  

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών), 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. (Tα ειδικότερα θέματα σχετικά με το 
χρόνο, τρόπο και τη διαδικασία απόδοσής της, θα οριστούν κατόπιν έκδοσης της σχετικής Κ.Υ.Α. που 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο).   

 Η ως άνω κράτηση υπέρ του Δημοσίου, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ 
Β΄969/22-3-2017).  
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 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43), θα παρακρατηθεί φόρος 
εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου 
ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).  

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας 
σύμβασης με τον ανάδοχο.  

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 τις παραγράφους 6.1.2 και 6.4.2. 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 [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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. 

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. 

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 
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από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 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/Οι ανάδοχος/οι υποχρεούνται να παραδώσουν το σύνολο των ειδών εκάστου τμήματος εντός 
εξήντα (60) ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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 επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΧ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά 
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος δύναται να γίνει με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:  

α) Με μακροσκοπική εξέταση.  

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ) Με πρακτική δοκιμασία.  

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με τον προς προμήθεια 
εξοπλισμό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α) να παραλάβει τον εξοπλισμό,  

β) να παραλάβει τον εξοπλισμό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης,  

γ) να απορρίψει τον εξοπλισμό.  

Aν υπάρξει κόστος για την διενέργεια κάποιου από τους παραπάνω ελέγχους, αυτό θα επιβαρύνει τον 
ανάδοχο.  
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

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

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληφθέντα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 
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 στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους :  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αναθέτουσα αρχή 
και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
Ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Επιτροπή Παραλαβής 
να μπορεί να ελέγξει τα είδη που θα παραληφθούν. 
Η παράδοση θα γίνει από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τον πίνακα ειδών της σύμβασης.  
Η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του αναδόχου, συμπληρώνει Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, 
στο οποίο καταγράφεται ο αριθμός, το είδος και οι σειριακοί αριθμοί (serial numbers) των προϊόντων που 
παραδίδονται – παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Το Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής συμπληρώνεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή 
Παραλαβής, ένα για τον ανάδοχο και δύο για την αναθέτουσα αρχή) και υπογράφεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής.  
Από τη στιγμή της προσωρινής παραλαβής των ειδών, αρχίζει μια περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας 
(πρακτική δοκιμασία),  διάρκειας τριάντα (30) ημερών. 
Στο τέλος της δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα στα είδη, θα γίνει η 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους και η Επιτροπή Παραλαβής  συντάσσει Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής,  στο οποίο καταγράφεται ο αριθμός, το είδος και οι σειριακοί αριθμοί (serial 
numbers) των προϊόντων που παραδίδονται – παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν. Το Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής συμπληρώνεται σε 4 όμοια πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για 
τον προμηθευτή και δύο για την αναθέτουσα αρχή) και υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής. 
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 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 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. 
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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 αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

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

Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. 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. 

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

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

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

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

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις αναβάθμισης του συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού των 
Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Δεν αποτελεί επαναλαμβανόμενη δράση, αλλά στοχευμένη παρέμβαση για τον εξειδικευμένο ακαδημαϊκό 
εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ 
Οι δράσεις και οι δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον 
Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ανταποκρίνονται στους σκοπούς του σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου καθώς και κάθε εκάστου Υποέργου προέκυψε λαμβάνοντας 
υπόψη σωρευτικά τις εξής παραδοχές: 
• 20.000,00€ ανά Τμήμα, 
• 13.000,00 € ανά ΠΜΣ με μηδενικά/φοιτητή τέλη φοίτησης και μηδενικά τέλη εγγραφής, 
• 10.000,00€ ανά ΠΜΣ με μηδενικά/φοιτητή τέλη φοίτησης και τέλη εγγραφής που δεν υπερβαίνουν τα 
300€/φοιτητή, 
• 5.000,00€ ανά ΠΜΣ με τέλη φοίτησης και εγγραφής μέχρι 1.000,00€/φοιτητή, 
• 2.500,00€ ανά ΠΜΣ με τέλη φοίτησης και εγγραφής από 1.001,00€ μέχρι 3.000,00€/φοιτητή. 
 
Ανάλυση προϋπολογισμού ανά δράση : 
Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα της  Εγκύκλιου με ΑΠ: 154596/Β1/Φ8/852/18-09-2017 του ΥΠΠΕΘ, ο 
προϋπολογισμός του έργου αναλυόμενος ανά Τμήμα και ΠΜΣ, που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
διαμορφώνεται ως εξής: 
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Οι δαπάνες του έργου αφορούν στην αναβάθμιση του συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού των 
Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ενδεικτικά είναι η προμήθεια πάγιου 
εξοπλισμού οργάνων (για πειράματα μετρήσεις, ελέγχους, κτλ), μηχανολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και των απαραίτητων περιφερειακών τους, ηλεκτρονικών οθονών, φωτοτυπικών 
μηχανημάτων, λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ, εξοπλισμού γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας 
(γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες κτλ.), καθώς και λοιπός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στα 
εργαστήρια των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ως ερευνητικά όργανα για 
τα πειράματα και τη διδασκαλία.  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η ειδική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου που διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά 
όλα τα ερευνητικά, αναπτυξιακά και παροχής υπηρεσιών έργα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του 
Αιγαίου. Την ευθύνη λειτουργίας τους έχει η Επιτροπή Ερευνών της οποίας προεδρεύει η Αναπληρώτρια 
Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών.  Το ερευνητικό έργο που 
διεξάγεται στο Ίδρυμα καλύπτει τους τομείς της βασικής, της εφαρμοσμένης και της τεχνολογικής 
έρευνας.   

Το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΕΛΚΕ Π.Α.) 
διέπεται από τις διατάξεις της ΚΑ/679/22-08-1996 (ΦΕΚ Β’ 826/10-09-1996), όπως κυρώθηκε  με το άρθρο 
36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156/4-9-2009) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 36  & 37 του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ Α’ 71/19-5-2010) , του άρθρου 377 παρ. 1, περ.81 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α') και του 
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πρόσφατου Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) Κεφάλαιο Η΄: Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων 
Έρευνας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας «είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που 
προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη 
δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων 
και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών 
και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, 
παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης 
επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών 
υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι.» (Άρθρο 50, παρ. 2, Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) . 

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 52, Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) «Διοίκηση και Διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.». 

 1. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι: α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Επιτροπή). β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.  

2. α. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Μονάδα) είναι η αρμόδια 
υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.. β. Ο Προϊστάμενος της 
Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και 
ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον Ε.Λ.Κ.Ε.  

3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε προγράμματος/έργου ευθύνεται για την εκτέλεση του φυσικού 
αντικειμένου του. 

4. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.: 

α. Εγκρίνει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., β. παρακολουθεί και ελέγχει την 
επιστημονική στρατηγική και τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του και γ. αποφασίζει, 
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής έως το τέλος του τρίτου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή 
των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51 μεταξύ του 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση των αναγκών τους». 

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές : Δεν υπάρχουν υφιστάμενες υποδομές οι οποίες να σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης εκτός από τη γενικότερη υποδομή της πανεπιστημιακής κοινότητας.   

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. : Οι δαπάνες του έργου αφορούν στην αναβάθμιση του συμβατικού και 
ακαδημαϊκού εξοπλισμού των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ενδεικτικά 
είναι η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού οργάνων (για πειράματα μετρήσεις, ελέγχους, κτλ), μηχανολογικού 
εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και των απαραίτητων περιφερειακών τους, ηλεκτρονικών 
οθονών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ, εξοπλισμού γραφείων και 
αιθουσών διδασκαλίας (γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες κτλ.), καθώς και λοιπός εξοπλισμός που θα 
χρησιμοποιηθεί στα εργαστήρια των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ως 
ερευνητικά όργανα για τα πειράματα και τη διδασκαλία.  

Σκοπός : Σκοπός είναι η  αναβάθμιση του συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.  

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  : Δεν υφίσταται κάποια ειδική διάταξη ή απόφαση που σχετίζεται με 
την ωριμότητα της Σύμβασης, εκτός από το φυσικό αντικείμενο στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαραίτητες ερευνητικές διαδικασίες και οι εμπλεκόμενες τεχνολογίες είναι ώριμες να διασφαλίσουν την 
αρμονική ολοκλήρωση του έργου.  
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Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης σε τμήματα : Η Αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 59, 
παρ. 1 του ν. 4412/2016 δύναται να αναθέσει την  σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων λόγω της 
πολυμορφίας των ειδών. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές : αναφέρονται στο Παράρτημα V. 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης   

Διάρκεια Σύμβασης : Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι  από την ημερομηνία υπογραφής της και 
ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και δώδεκα (12) μήνες. 

Χρόνος Παράδοσης : Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός  το σύνολο των ειδών 
εκάστου τμήματος εντός εξήντα (60) ημερών,  από την υπογραφή της σύμβασης και της ανάρτησής της 
στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Παράταση Χρόνου Παράδοσης : Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, 
πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Υπεργολαβία :  βλ. παραγ. 4.4. 
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Τόπος υλοποίησης/παράδοσης : τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως κάτωθι : 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ   

Α/Α 
Α/Α ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ Α.Α. 

Τμήμα 1 Τμήμα 1 : Εκπαιδευτικά Συστήματα Ρομποτικής  

1.1 1.1 
Εκπαιδευτικό Σύστημα 
Ρομποτικής 1 

31712110-
4  

1 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών 
Συστημάτων-Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 & 
Γοργύρας, Τ.Κ. 83200, Καρλόβασι 

Σάμος 
ΜΠΕΣ_1.1 

1.2 1.2 
Εκπαιδευτικό Σύστημα 
Ρομποτικής 2 

31712110-
4  

2 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών 
Συστημάτων-Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 & 
Γοργύρας, Τ.Κ. 83200, Καρλόβασι 

Σάμος 
ΜΠΕΣ_1.2 

Τμήμα 2 Τμήμα 3 : Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος (Drone)  

2.1 3.1 
Μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος (Drone) 

35613000-
4 

1 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών 
Συστημάτων - ΠΜΣ 3 

Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 & 
Γοργύρας, Τ.Κ. 83200, Καρλόβασι 

Σάμος 
ΜΠΕΣ_3.1 

Τμήμα 3 Τμήμα 5 : Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου   

3.1 5.1 
Σύστημα 
αυτοματισμού 
γραφείου 

31000000-
6 

1 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών 
Συστημάτων-Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 & 
Γοργύρας, Τ.Κ. 83200, Καρλόβασι 

Σάμος 
 ΜΠΕΣ_5.1 

Τμήμα 4 Τμήμα 6 : Σύστημα Καταγραφής Εγκεφαλικών Σημάτων  

4.1 6.1 
Σύστημα καταγραφής 
EEG εγκεφαλικών 
σημάτων 

31644000-
2 

1 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών 
Συστημάτων-Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 & 
Γοργύρας, Τ.Κ. 83200, Καρλόβασι 

Σάμος 
ΜΠΕΣ_6.1 
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ   

Α/Α 
Α/Α ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ Α.Α. 

Τμήμα 5 Τμήμα 7 : Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης  

5.1 7.1 
Σύστημα Μετρήσεων 
Εργαστηρίου Τεχνητής 
Νοημοσύνης 

38341300-
0 

1 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών 
Συστημάτων-Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 & 
Γοργύρας, Τ.Κ. 83200, Καρλόβασι 

Σάμος 
ΜΠΕΣ_7.1 

Τμήμα 6 Τμήμα 8 : Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών   

6.1 8.1 
Λογισμικό 
Μοντελοποίησης 
Μεταβλητών 

48000000-
8  

1 

Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών 
Συστημάτων - ΠΜΣ 3 

Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 & 
Γοργύρας, Τ.Κ. 83200, Καρλόβασι 

Σάμος 
ΜΠΕΣ_8.1 

Τμήμα 7 Τμήμα 10 : Έπιπλα  

7.1 10.1 
Περιστρεφόμενες 
Καρέκλες γραφείου 

39111100-
4 

10 
Μαθηματικών-ΠΜΣ 

Μαθηματικών 

Ηγεμονικό Μέγαρο, 1ος Όροφος, 
Γραφείο Α4, 83200 Καρλόβασι, 

Σάμος 
ΜΑΘ_10.1 

7.2 10.2 
Καρέκλες μικρές 
αναμονής 

39112000-
0 

15 
Μαθηματικών-ΠΜΣ 

Μαθηματικών 

Ηγεμονικό Μέγαρο, 1ος Όροφος, 
Γραφείο Α4, 83200 Καρλόβασι, 

Σάμος 
ΜΑΘ_10.2 

7.3 10.3 
Έπιπλο Γραφείου 
(μικρό) με θέση για 
υπολογιστή  

39134000-
0 

1 
Μαθηματικών-ΠΜΣ 

Μαθηματικών 
Κτήριο Βουρλιώτη, 83200 

Καρλόβασι, Σάμος 
ΜΑΘ_10.3 

7.4 10.4 Ράφια τοίχου 
39151100-

6 
1 

Μαθηματικών-ΠΜΣ 
Μαθηματικών 

Ηγεμονικό Μέγαρο, 1ος Όροφος, 
Γραφείο Α4, 83200 Καρλόβασι, 

Σάμος 
ΜΑΘ_10.4 
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Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης : Η  κατά τόπο συσταθείσα επιτροπή παραλαβής, 
μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής με παρατηρήσεις/απόρριψης 
των υλικών.  

Εκπαίδευση προσωπικού : Δεν απαιτείται. 

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη : αναφέρονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, δεν αποτελεί 
κριτήριο ανάθεσης.  

Τροποποίηση Σύμβασης: 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.  

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ14600014). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο :  υποέργο  2  «Αναβάθμιση του συμβατικού και ακαδημαϊκού 
εξοπλισμού του Τμήματος και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών  
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» και υποέργο  13 «Αναβάθμιση του συμβατικού και 
ακαδημαϊκού εξοπλισμού του Τμήματος και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  
Μαθηματικών», του Έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση του 
έργου των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εννέα   χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ 
και ογδόντα ένα λεπτών (9.932,81€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
8.489,58 € ΦΠΑ : 1.443,23€). 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  

Α/Α 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α/Α 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

Τμήμα 1 Τμήμα 1 Εκπαιδευτικά Συστήματα Ρομποτικής 1.002,58 

Τμήμα 2 Τμήμα 3 Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος (Drone) 1.709,40 

Τμήμα 3 Τμήμα 5 Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου 131,64 

Τμήμα 4 Τμήμα 6 Σύστημα Καταγραφής Εγκεφαλικών Σημάτων 964,21 

Τμήμα 5 Τμήμα 7 Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης 957,63 

Τμήμα 6 Τμήμα 8 Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών 324,79 

Τμήμα 7 Τμήμα 10 Έπιπλα 3.399,33 

  Σύνολο 8.489,58 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις βλ. παραγ. 5.1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Ι. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για κάποιο είδος/κατηγορία ειδών στις αναλυτικές τεχνικές 
προδιαγραφές, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να ανταποκρίνεται τηλεφωνικά σε κλήσεις βλάβης εντός της 
ίδιας εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση, προκειμένου να διαγνώσει τη βλάβη και να προσδιορίσει τις 
ενέργειες που προτίθεται να πραγματοποιήσει για την αποκατάσταση. Εάν απαιτείται επιτόπια επέμβαση, 
ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την ειδοποίηση, προκειμένου να επισκευάσει επί τόπου και αυθημερόν τον εξοπλισμό. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται στις κλήσεις βλάβης και αιτήματα τεχνικής υποστήριξης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο σε περίπτωση που η βλάβη αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατόν να 
αποκατασταθεί επί τόπου, είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Αιγαίου να 
πραγματοποιηθεί μεταφορά στο εργαστήριο του αναδόχου. Η μεταφορά αυτή θα πραγματοποιείται με 
αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να παρέχει, χωρίς χρέωση, εξοπλισμό αντικατάστασης μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, παρεμφερών 
προδιαγραφών με τον ελαττωματικό. Η αποκατάσταση της βλάβης δεν θα πρέπει να υπερβεί τις δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από τη δήλωσή της και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη του εξοπλισμού, εντός των πρώτων σαράντα (40) εργασίμων 
ημερών από την παραλαβή του και με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν προκλήθηκε από κακόβουλη 
ενέργεια, από αμέλεια προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου από φυσική καταστροφή (πλημμύρα, 
κεραυνό, φωτιά, σεισμό κ.λ.π.), παρά οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, ατέλεια, αμέλεια του 
αναδόχου ή παρεμφερείς λόγους, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του είδους με νέο, 
αντί της επισκευής του.  

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Τα εγχειρίδια χρήσης, που ζητούνται από τη Διακήρυξη, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του 
κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα εγχειρίδια χρήσης να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των εγχειριδίων χρήσης του κατασκευαστικού οίκου.  
 

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, άλλως το τελευταίο δικαιούται χωρίς προηγούμενη όχληση, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για παραβίαση των όρων της Σύμβασης.  
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη 
σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και 
αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα. Τέτοιου είδους 
εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την 
αναθέτουσα αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον εγγράφως.  
Ο ανάδοχος αποζημιώνει την αναθέτουσα αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση της 
προμήθειας, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων 
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και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την 
Προσφορά.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την αναθέτουσα αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως 
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 
την υλοποίηση του Έργου.  
 
ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες  ενέργειες προκειμένου να εκδοθούν οι Άδειες 
Χρήσεως, όπως αυτές μνημονεύονται στα λογισμικά προγράμματα του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Ο 
ανάδοχος υπόσχεται ότι οι Άδειες Χρήσεως θα είναι απαλλαγμένες από κάθε νομικό ή πραγματικό 
ελάττωμα, δεν θα παραβιάζουν με κανέναν τρόπο προ-υφιστάμενα δικαιώματα τρίτων, θα παρέχουν 
στους χρήστες πλήρη και ακώλυτη χρήση των αντιστοίχων λογισμικών προγραμμάτων, τηρουμένων σε 
κάθε περίπτωση των περιορισμών που οι ίδιες οι Άδειες Χρήσεως επιβάλλουν. Σε περίπτωση όπου η 
αναθέτουσα αρχή εναχθεί από τρίτον, ο οποίος επικαλείται ότι έλκει δικαιώματα στις χορηγηθείσες 
Άδειες Χρήσεως τα οποία έχουν εξ αυτού του λόγου παραβιασθεί, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να υποκαταστήσει την αναθέτουσα αρχή σε κάθε ανοιχθείσα δικαστική ή άλλη διαμάχη 
θεωρούμενος ως δικονομικός εγγυητής, σε περίπτωση δε που η αναθέτουσα αρχή κληθεί να καταβάλλει 
οποιαδήποτε (χρηματική ή μη) αποζημίωση σε τρίτον εξ αιτίας του λόγου αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να καταβάλλει εκείνος την ορισθείσα αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή  δύναται να 
στραφεί κατά του αναδόχου για την ικανοποίηση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που έχει υποστεί σε 
περίπτωση όπου ο ανάδοχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον παρόντα όρο.  

 
IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους που θα 
εγκατασταθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που 
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και 
ωρών.  
Η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του αναδόχου, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των 
χώρων, όπου διενεργείται η εγκατάσταση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Προμήθειας) (Ε.Ε.Ε.Σ.)  
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης (Προμήθειας)  
 
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι συμμετέχοντες προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τον αναθέτοντα επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, 
το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  
 
Σημειώνεται το εξής:  
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση».  
Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google 
Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.  
 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του Διαγωνισμού, 
οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΣΗΔΗΣ 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα 
δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 
απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το 
υποβάλλουν στον διαγωνισμό.  Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο 
σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της  διαδικτυακής πύλης 
http://www.promitheus.gov.gr. 

 

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν το πεδίο «α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 
επιλογής» του «Μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής» χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν τις ενότητες Α, 
Β, Γ ή Δ του Μέρους IV. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις   

(Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης) 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  - Φύλλο Συμμόρφωσης   

Στοιχεία Προσφέροντος 
Επωνυμία: ………… 
Διεύθυνση: ………… 
Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 
 
Ο οικονομικός φορέας  φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει. 
Στη Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά. 
Στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θα αναφέρονται κατ΄ελάχιστο η χώρα προέλευσης  ο κατασκευής, κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που 
προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την 
ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερομένου είδους (τεχνικά φυλλάδια 
με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κ.λπ.), 
καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του οικονομικού φορέα και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται 
στην παρούσα Διακήρυξη. 
 

Α/Α 
Α/Α ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α 

Τμήμα 1 Τμήμα  1 :  Εκπαιδευτικά Συστήματα Ρομποτικής          

1.1 1.1 Εκπαιδευτικό Σύστημα Ρομποτικής 1       ΜΠΕΣ_1.1 

1.1.1 1.1.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_1.1.1 

1.1.2 1.1.2 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να αποτελείται από επιμέρους τμήματα 
(πλαστικά τουβλάκια, μηχανισμοί κ.ά.), με τα οποία ο χρήστης συνθέτει το 
ρομποτικό σύστημα και να είναι κατάλληλο για παιδιά από 7 ετών. 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.1.2 

1.1.3 1.1.3 Αριθμός τεμαχίων και εξαρτημάτων >= 280 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.1.3 

1.1.4 1.1.4 Μηχανή κίνησης (motor) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.1.4 

1.1.5 1.1.5 Σύνδεση Bluetooth ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.1.5 

1.1.6 1.1.6 Αισθητήρας κίνησης (motion sensor)  ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.1.6 
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Α/Α 
Α/Α ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α 

1.1.7 1.1.7 Αισθητήρας κλήσης (tilt sensor) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.1.7 

1.1.8 1.1.8 Έλεγχος μέσω tablet με ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.1.8 

1.1.9 1.1.9 Θύρες I/O για σύνδεση με εξωτερικές μηχανές (motors) και αισθητήρες >= 2 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.1.9 

1.1.10 1.1.10 Προγραμματιζόμενο  ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.1.10 

1.1.11 1.1.11 Λειτουργεί με μπαταρίες τύπου ΑΑ ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.1.11 

1.2 1.2 Εκπαιδευτικό Σύστημα Ρομποτικής 2       ΜΠΕΣ_1.2 

1.2.1 1.2.1 Αριθμός μονάδων:2       ΜΠΕΣ_1.2.1 

1.2.2 1.2.2 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να αποτελείται από επιμέρους τμήματα, με 
τα οποία ο χρήστης συνθέτει το ρομποτικό σύστημα και να είναι κατάλληλο 
για παιδιά από 10 ετών. 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.2.2 

1.2.3 1.2.3 Αριθμός τεμαχίων, εργαλείων και εξαρτημάτων >= 541 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.2.3 

1.2.4 1.2.4 Μηχανή κίνησης (servo motor) >=3 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.2.4 

1.2.5 1.2.5 Θύρα USB ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.2.5 

1.2.6 1.2.6 Αισθητήρες (sensors) >=5  ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.2.6 

1.2.7 1.2.7 Ανιχνευτής κλήσης (tilt sensor) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.2.7 

1.2.8 1.2.8 Υποδοχές μοτέρ >=4 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.2.8 

1.2.9 1.2.9 Πλαστικό δοχείο αποθήκευσης με δίσκους διαλογής εξαρτημάτων ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.2.9 

1.2.10 1.2.10 Προγραμματιζόμενο με ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό  ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.2.10 

1.2.11 1.2.11 Λειτουργεί με μπαταρία ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_1.2.11 

1.2.12 1.2.12 Υποδοχή για μνήμη τύπου Micro SD NAI     ΜΠΕΣ_1.2.12 

Τμήμα 2 Τμήμα 3 : Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος (Drone)         

2.1. 3.1 Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (Drone)       ΜΠΕΣ_3.1 

2.1.1 3.1.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_3.1.1 
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2.1.2 3.1.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 
ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 24μήνου. Τα τμήματα που 
συνθέτουν το σύστημα του αεροσκάφους να προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα 
κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.2 

2.1.3 3.1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ       ΜΠΕΣ_3.1.3 

2.1.3.1 3.1.3.1 Εμβέλεια >= 3.5 Km ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.3.1 

2.1.3.2 3.1.3.2 Χρόνος λειτουργίας >= 28 λεπτά ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.3.2 

2.1.3.3 3.1.3.3 Συμβατότητα Λογισμικού: Android / iOS ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.3.3 

2.1.3.4 3.1.3.4 Σύστημα προσδιορισμού θέσης: GLONASS / GPS NAI     ΜΠΕΣ_3.1.3.4 

2.1.3.5 3.1.3.5 
Χειρισμός: Τηλεχειριστήριο (RC) με θύρα εξόδου USB ή ισοδύναμη και οθόνη 
προβολής ή/και θέση για Tablet/κινητό τηλέφωνο 

NAI     ΜΠΕΣ_3.1.3.5 

2.1.3.6 3.1.3.6 
Απαραίτητες λειτουργίες: Active Track / Auto Hover / Auto Return Home / Auto 
Take Off / Courselock / Follow Me / Obstacle Avoidance / Point of Interest / Tap 
& Fly / Track Me 

NAI     ΜΠΕΣ_3.1.3.6 

2.1.4 3.1.4 TAXYTHTA       ΜΠΕΣ_3.1.4 

2.1.4.1 3.1.4.1 Μέγιστη Ταχύτητα Ανύψωσης: ≥ 6 m/s  ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.4.1 

2.1.4.2 3.1.4.2 Μέγιστη Ταχύτητα Καθόδου: >= 4 m/s ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.4.2 

2.1.4.3 3.1.4.3 Μέγιστη Ταχύτητα : >= 70 km/h NAI     ΜΠΕΣ_3.1.4.3 

2.1.5 3.1.5 ΚΑΜΕΡΑ       ΜΠΕΣ_3.1.5 

2.1.5.1 3.1.5.1 Ανάλυση Κάμερας: ≥ 12.4 MP ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.5.1 

2.1.5.2 3.1.5.2 
Τύποι Ανάλυσης Βίντεο: >=2704×1520 (2.7K) 30p / 3840×2160 (4K) 30p / FHD: 
1920×1080 120p / HD: 1280×720 60p / UHD: 4096×2160 (4K) 25p  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.5.2 

2.1.5.3 3.1.5.3 Αισθητήρας : >= 1/2.3” CMOS ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.5.3 

2.1.5.4 3.1.5.4 ISO Εύρος Video: >= 100 - 3200 NAI     ΜΠΕΣ_3.1.5.4 

2.1.5.5 3.1.5.5 ISO Εύρος Photo: >= 100 - 1600 NAI     ΜΠΕΣ_3.1.5.5 
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2.1.5.6 3.1.5.6 
Τύποι Φωτογραφίας : >= Auto Exposure Bracketing (AEB) Bracketed Frames 
0.7EV Bias / Burst Shooting: 3 / 5 / 7 Shot Single Shot / Time-lapse 

NAI     ΜΠΕΣ_3.1.5.6 

2.1.5.7 3.1.5.7 Τύποι Format: >= DNG (RAW) / JPEG, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) / MP4 NAI     ΜΠΕΣ_3.1.5.7 

2.1.6 3.1.6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ       ΜΠΕΣ_3.1.6 

2.1.6.1 3.1.6.1 
Απαιτήσεις ισχύος: 100 έως 240 VAC, 50 ή 60 Hz, Φόρτιση στα 17.4 V και 100 
W 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.6.1 

2.1.6.2 3.1.6.2 Τύπος Μπαταρίας αεροσκάφους: LiPo 4S ή ισοδύναμος ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.6.2 

2.1.6.3 3.1.6.3 Χωρητικότητα: >=5800 mAh NAI     ΜΠΕΣ_3.1.6.3 

2.1.6.4 3.1.6.4 Ενέργεια: >=89.2 Wh  NAI     ΜΠΕΣ_3.1.6.4 

2.1.6.5 3.1.6.5 Βάρος: <=500 gr NAI     ΜΠΕΣ_3.1.6.5 

2.1.6.6 3.1.6.6 Τύπος Μπαταρίας τηλεχειριστηρίου: 6000 mAh LiPo 2S ή ισοδύναμος ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.6.6 

2.1.7 3.1.7 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα 
υποσυστήματα 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.7 

2.1.8 3.1.8 Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνος ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_3.1.8 

Τμήμα 3 Τμήμα 5 : Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου          

 3.1  5.1 Σύστημα αυτοματισμού γραφείου        ΜΠΕΣ_5.1 

3.1.1 5.1.1 Μονάδες διασύνδεσης >=1 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.1 

3.1.2 5.1.2 Αριθμός λαμπτήρων >= 2 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.2 

3.1.3 5.1.3 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 
ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 24μήνου.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.3 

3.1.4 5.1.4 Φωτεινότητα Λαμπτήρα >800 Lumens ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.4 

3.1.5 5.1.5 Απαιτήσεις Λειτουργίας       ΜΠΕΣ_5.1.5 

3.1.5.1 5.1.5.1 
Δυνατότητα ελέγχου έντασης φωτός λαμπτήρα από απόσταση με τη χρήση 
λογισμικού 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.5.1 
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3.1.5.2 5.1.5.2 
Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λαμπτήρα από απόσταση με τη 
χρήση λογισμικού 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.5.2 

3.1.5.3 5.1.5.3 
Αυτόματη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με βάση το φωτισμό δωματίου με 
τη χρήση λογισμικού 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.5.3 

3.1.6 5.1.6 Διασύνδεση       ΜΠΕΣ_5.1.6 

3.1.6.1 5.1.6.1 mobile Internet (3G / 4G) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.6.1 

3.1.6.2 5.1.6.2 WiFi 2.4GHz 802.11n ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.6.2 

3.1.7 5.1.7 Λογισμικό       ΜΠΕΣ_5.1.7 

3.1.7.1 5.1.7.1 Παροχή λογισμικού διαχείρισης ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.7.1 

3.1.7.2 5.1.7.2 
Συμβατότητα με Android συσκευές έξυπνων τηλεφώνων που λειτουργούν με 
Android 4.4 και πάνω. 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.7.2 

3.1.7.3 5.1.7.3 
Συμβατότητα με iOS συσκευές έξυπνων τηλεφώνων που λειτουργούν με 
Android 4.4 και iOS 9. 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.7.3 

3.1.8 5.1.8 Εγγύηση       ΜΠΕΣ_5.1.8 

3.1.8.1 5.1.8.1 Έτη>2 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_5.1.8.1 

 

Τμήμα 6 : Σύστημα Καταγραφής Εγκεφαλικών Σημάτων          

4.1  6.1  Σύστημα καταγραφής EEG εγκεφαλικών σημάτων       ΜΠΕΣ_6.1  

4.1.1 6.1.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_6.1.1 

4.1.2 6.1.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 
ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 24μήνου. Τα τμήματα που 
συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία 
που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι 
συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.2 

4.1.3 6.1.3 Ασύρματα EEG ακουστικά       ΜΠΕΣ_6.1.3 
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4.1.3.1 6.1.3.1 Σήματα: 14 κανάλια (AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.3.1 

4.1.3.2 6.1.3.2 Αναφορές >= 2 (CMS/DRL και P3/P4) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.3.2 

4.1.3.3 6.1.3.3 
Ανάλυση σήματος: 14 bits 1 LSB = 0.51μV ( 16 bit ADC, 2 bits instrumental noise 
floor discarded) 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.3.3 

4.1.3.4 6.1.3.4 Εύρος: 0.2 – 43Hz ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.3.4 

4.1.3.5 6.1.3.5 
Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον Bluetooth ή WiFi (2.4GHZ) μέσω ξεχωριστού USB 
ασύρματου δέκτη. 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.3.5 

4.1.3.6 6.1.3.6 Χωρητικότητα μπαταρίας ≥ 480mAh ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.3.6 

4.1.4 6.1.4 Ανταλλακτικοί Αισθητήρες       ΜΠΕΣ_6.1.4 

4.1.4.1 6.1.4.1 
Αριθμός ≥ τουλάχιστον 160 pads με δυνατότητα διατήρησης της υγρασίας και 
της αγωγιμότητας τους. 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.4.1 

4.1.5 6.1.5 Υποσύστημα διατήρησης της αγωγιμότητας       ΜΠΕΣ_6.1.5 

4.1.5.1 6.1.5.1 Απαιτήσεις κάλυψης: 16 αισθητήρες με επιχρυσωμένη επιφάνεια ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.5.1 

4.1.6 6.1.6 Μετρητής βίο-μηχανικής (biomechanics) των πελμάτων       ΜΠΕΣ_6.1.6 

4.1.6.1 6.1.6.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_6.1.6.1 

4.1.6.2 6.1.6.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 
ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 24μήνου. Τα τμήματα που 
συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία 
που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι 
συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.6.2 

4.1.6.3 6.1.6.3 Αισθητήρες καταγραφής >=2 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.6.3 
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4.1.6.4 6.1.6.4 Ενσωματωμένη μπαταρία: >=16 ώρες καταγραφής ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.6.4 

4.1.6.5 6.1.6.5 Σήματα καταγραφής: Impact Gs, Braking Gs, Shock Gs  ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.6.5 

4.1.6.6 6.1.6.6 
Flight Ratio, Contact Time, Stride Rate, Footstrike Type, Pronation Excursion & 
Pronation Velocity, Simultaneous Right vs Left Metrics, Running Power 
(launching in Β) 

      ΜΠΕΣ_6.1.6.6 

4.1.6.7 6.1.6.7 
Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον Bluetooth ή WiFi (2.4GHZ) ή ANT+. Επιθυμητή η 
δυνατότητα σύνδεσης σε έξυπνο κινητό μέσω κατάλληλης εφαρμογής. 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_6.1.6.7 

Τμήμα 5 Τμήμα 7 : Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνικής Νοημοσύνης         

5.1 7.1 Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης       ΜΠΕΣ_7.1 

5.1.1 7.1.1 Πολύμετρο Ψηφιακό       ΜΠΕΣ_7.1.1 

5.1.1.1 7.1.1.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_7.1.1.1 

5.1.1.2 7.1.1.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα 
που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια 
εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα 
είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.2 

5.1.1.3 7.1.1.3 Τύπος χρησιμοποιούμενης οθόνης:LCD 4,5 digit (19999) 32mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.3 

5.1.1.4 7.1.1.4 Δειγματοληψία:3x/s ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.4 

5.1.1.5 7.1.1.5 Εύρος μέτρησης τάσης DC:10΅...200m/2/20/200/1000V ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.5 

5.1.1.6 7.1.1.6 Ακρίβεια μέτρησης τάσης DC:(0,1% + 5 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.6 

5.1.1.7 7.1.1.7 Εύρος μέτρησης τάσης AC:100΅...2/20/200/750V ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.7 

5.1.1.8 7.1.1.8 Εύρος ζώνης για μετρήσεις τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος:40Hz...400Hz ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.8 

5.1.1.9 7.1.1.9 Εύρος μέτρησης ρεύματος DC:0,01΅...200΅/2m/20m/200m/20A ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.9 





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών  Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου 

Σελίδα 68 
  

Α/Α 
Α/Α ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α 

5.1.1.10 7.1.1.10 Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος DC:(0,5% + 4 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.10 

5.1.1.11 7.1.1.11 Εύρος μέτρησης ρεύματος AC:1΅...20m/200m/20A ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.11 

5.1.1.12 7.1.1.12 Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος AC:(1,5% + 25 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.12 

5.1.1.13 7.1.1.13 Εύρος ζώνης για μετρήσεις ρεύματος AC:40Hz...200Hz ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.13 

5.1.1.14 7.1.1.14 Εύρος μέτρησης αντίστασης:0,01...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.14 

5.1.1.15 7.1.1.15 Αντοχή μέτρησης αντίστασης:(0,4% + 5 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.15 

5.1.1.16 7.1.1.16 Περιοχή μέτρησης χωρητικότητας:1p...20n/2΅/200΅F ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.16 

5.1.1.17 7.1.1.17 Ακρίβεια μέτρησης χωρητικότητας:(3,5% + 10 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.17 

5.1.1.18 7.1.1.18 Εύρος μέτρησης συχνότητας:1...20k/200kHz ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.18 

5.1.1.19 7.1.1.19 Ακρίβεια μέτρησης συχνότητας:(3% + 150 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.19 

5.1.1.20 7.1.1.20 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας:10...1000°C ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.20 

5.1.1.21 7.1.1.21 Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας:(0,8% + 40 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.21 

5.1.1.22 7.1.1.22 Ανάλυση μέτρησης θερμοκρασίας:0.1°C ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.22 

5.1.1.23 7.1.1.23 Δοκιμή διόδου:1mA, 3V ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.23 

5.1.1.24 7.1.1.24 Δοκιμή συνέχειας:acoustic signal for R<70Ω ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.24 

5.1.1.25 7.1.1.25 Συνολικές διαστάσεις (Π x Β x Υ):97 x 35 x 189mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.25 

5.1.1.26 7.1.1.26 Βάρος με μπαταρία:400g ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.26 

5.1.1.27 7.1.1.27 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:1 battery 9V 6F22 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.27 

5.1.1.28 7.1.1.28 Προαιρετικός εξοπλισμός:AX-58P soft cover ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.28 

5.1.1.29 7.1.1.29 Συμμορφώνεται με τον κανόνα:EN61010 600V CAT IV ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.1.29 

5.1.2 7.1.2 Σταθμός κόλλησης       ΜΠΕΣ_7.1.2 

5.1.2.1 7.1.2.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_7.1.2.1 
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5.1.2.2 7.1.2.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα 
που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια 
εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα 
είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.2 

5.1.2.3 7.1.2.3 Ελεγχος θερμοκρασίας:analogue, with knob ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.3 

5.1.2.4 7.1.2.4 Έκδοση εργαλείου:ESD ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.4 

5.1.2.5 7.1.2.5 Ενέργεια σταθμού:48W ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.5 

5.1.2.6 7.1.2.6 Εύρος θερμοκρασίας συγκόλλησης σιδήρου:160...480°C ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.6 

5.1.2.7 7.1.2.7 Τύπος στοιχείου θέρμανσης:standard ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.7 

5.1.2.8 7.1.2.8 Τάση τροφοδοσίας σταθμού:230V AC ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.8 

5.1.2.9 7.1.2.9 Τάση τροφοδοσίας σιδήρου συγκόλλησης:24V ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.9 

5.1.2.10 7.1.2.10 Μέγεθος συγκόλλησης σιδήρου:203mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.10 

5.1.2.11 7.1.2.11 Μήκος σταθμού συγκόλλησης - μόλυβδος συγκολλητικού σιδήρου:1.15m ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.11 

5.1.2.12 7.1.2.12 Διαστάσεις:170 x 116 x 96mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.12 

5.1.2.13 7.1.2.13 Βάρος σταθμού:1.94kg ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.13 

5.1.2.14 7.1.2.14 Χαρακτηριστικά εξοπλισμού συγκόλλησης       ΜΠΕΣ_7.1.2.14 

5.1.2.14.1 7.1.2.14.1 Να μπορεί να λειτουργήσει σε τεχνολογία χωρίς μόλυβδο ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.14.1 

5.1.2.14.2 7.1.2.14.2 Να μπορεί να λειτουργήσει σε τεχνολογία μολύβδου ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.14.2 

5.1.2.15 7.1.2.15 Οθόνη LED ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.15 

5.1.2.15.1 7.1.2.15.1 εμφανίζει την τρέχουσα ή την καθορισμένη θερμοκρασία της άκρης ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.15.1 

5.1.2.16 7.1.2.16 Εξοπλισμός:       ΜΠΕΣ_7.1.2.16 

5.1.2.16.1 7.1.2.16.1 SR-622 άκρη ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.16.1 

5.1.2.16.2 7.1.2.16.2 Σφουγγάρι καθαρισμού άκρων ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.16.2 

5.1.2.16.3 7.1.2.16.3 PENSOL-IRONE-N συγκολλητικό σίδερο ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.2.16.3 

5.1.3 7.1.3 Αμπεροτσιμπίδα       ΜΠΕΣ_7.1.3 

5.1.3.1 7.1.3.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_7.1.3.1 
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5.1.3.2 7.1.3.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα 
που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια 
εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα 
είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.2 

5.1.3.3 7.1.3.3 Μέγιστη. διάμετρο του μετρημένου καλωδίου:23mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.3 

5.1.3.4 7.1.3.4 Τύπος χρησιμοποιούμενης οθόνης:LCD 3,75 digit (3999) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.4 

5.1.3.5 7.1.3.5 Δειγματοληψία:2x/s ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.5 

5.1.3.6 7.1.3.6 Εύρος μέτρησης ρεύματος DC:0,01...40/400A ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.6 

5.1.3.7 7.1.3.7 Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος DC:(2,5% + 6 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.7 

5.1.3.8 7.1.3.8 Εύρος μέτρησης ρεύματος AC:0,01...40/400A ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.8 

5.1.3.9 7.1.3.9 Εύρος ζώνης για μετρήσεις ρεύματος AC:50Hz...400Hz ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.9 

5.1.3.10 7.1.3.10 Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος AC:(3% + 10 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.10 

5.1.3.11 7.1.3.11 Εύρος μέτρησης τάσης DC:0,1m...400m/4/40/400/600V ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.11 

5.1.3.12 7.1.3.12 Ακρίβεια μέτρησης τάσης DC:(1,5% + 3 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.12 

5.1.3.13 7.1.3.13 Εύρος μέτρησης τάσης AC:0,1m...400m/4/40/400/600V ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.13 

5.1.3.14 7.1.3.14 Ακρίβεια μέτρησης τάσης AC:(2% + 5 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.14 

5.1.3.15 7.1.3.15 Εύρος ζώνης για μετρήσεις τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος:50Hz...400Hz ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.15 

5.1.3.16 7.1.3.16 Εύρος μέτρησης αντίστασης:0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.16 

5.1.3.17 7.1.3.17 Αντοχή μέτρησης αντίστασης:(1% + 4 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.17 

5.1.3.18 7.1.3.18 Περιοχή μέτρησης χωρητικότητας:0,1n...40n/400n/4΅/40΅/100΅F ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.18 
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5.1.3.19 7.1.3.19 Ακρίβεια μέτρησης χωρητικότητας:(3% + 5 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.19 

5.1.3.20 7.1.3.20 Εύρος μέτρησης συχνότητας:0,001...5/50/500/5k/50k/150kHz ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.20 

5.1.3.21 7.1.3.21 Ακρίβεια μέτρησης συχνότητας:(1,2% + 2 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.21 

5.1.3.22 7.1.3.22 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας:50...760°C ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.22 

5.1.3.23 7.1.3.23 Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας:(3% + 5 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.23 

5.1.3.24 7.1.3.24 Συντελεστής κύκλου εργασίας:0.5...99% ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.24 

5.1.3.25 7.1.3.25 Ακρίβεια μέτρησης συντελεστή κύκλου εργασίας:(1,2% + 2 digits) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.25 

5.1.3.26 7.1.3.26 Δοκιμή συνέχειας:acoustic signal for R<150Ω ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.26 

5.1.3.27 7.1.3.27 Δοκιμή διόδου:0,3mA, 1,5V ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.27 

5.1.3.28 7.1.3.28 Διαστάσεις:200 x 50 x 35mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.28 

5.1.3.29 7.1.3.29 Βάρος χωρίς μπαταρίες:183g ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.29 

5.1.3.30 7.1.3.30 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:1 battery 9V ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.30 

5.1.3.31 7.1.3.31 Συμμορφώνεται με τον κανόνα:EN61010 600V CAT III ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.31 

5.1.3.32 7.1.3.32 Χαρακτηριστικά οργάνων μέτρησης:       ΜΠΕΣ_7.1.3.32 

5.1.3.32.1 7.1.3.32.1 Αυτόματη απενεργοποίηση ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.1 

5.1.3.32.2 7.1.3.32.2 μεγάλη, οπίσθια οθόνη LCD ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.2 

5.1.3.32.3 7.1.3.32.3 HOLD λειτουργία ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.3 

5.1.3.32.4 7.1.3.32.4 REL λειτουργία ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.4 

5.1.3.32.5 7.1.3.32.5 εμφανίζει ρύθμιση μηδενισμού σε μετρήσεις DC ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.5 
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5.1.3.32.6 7.1.3.32.6 
μετρά τη θερμοκρασία, τη συχνότητα, τον δεσμό και τον κύκλο λειτουργίας 

κυματομορφής 
ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.6 

5.1.3.32.7 7.1.3.32.7 0,01A αντίσταση μέτρησης ρεύματος ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.7 

5.1.3.32.8 7.1.3.32.8 δοκιμή διόδου και συνέχειας με βομβητή ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.8 

5.1.3.32.9 7.1.3.32.9 δείκτη υπερχείλισης ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.9 

5.1.3.32.10 7.1.3.32.10 ανιχνευτής επαφής χωρίς επαφή ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.10 

5.1.3.32.11 7.1.3.32.11 επιλογή μονάδων Κελσίου ή Φαρενάιτ ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.11 

5.1.3.32.12 7.1.3.32.12 ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.32.12 

5.1.3.33 7.1.3.33 Βασικός εξοπλισμός:       ΜΠΕΣ_7.1.3.33 

5.1.3.34 7.1.3.34 Περίπτωση ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.34 

5.1.3.35 7.1.3.35 δοκιμαστικούς αγωγούς ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.3.35 

5.1.4 7.1.4 Σταθμός Απορρόφησης Καπνού       ΜΠΕΣ_7.1.4 

5.1.4.1 7.1.4.1 Αριθμός μονάδων:3       ΜΠΕΣ_7.1.4.1 

5.1.4.2 7.1.4.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα 
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα 
κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.4.2 

5.1.4.3 7.1.4.3 Τάση τροφοδοσίας: 230V ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.4.3 

5.1.4.4 7.1.4.4 Χαρακτηριστικά εξοπλισμού συγκόλλησης: ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.4.4 

5.1.4.4.1 7.1.4.4.1 φίλτρο άνθρακα για την εξαγωγή καυσαερίων συγκόλλησης ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.4.4.1 

5.1.4.4.2 7.1.4.4.2 πλαστικό σώμα εμποδίζει τη συσσώρευση ηλεκτρικών φορτίων ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.4.4.2 

5.1.4.4.3 7.1.4.4.3 επιτραπέζια βάση ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.4.4.3 

5.1.5 7.1.5 Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-5A        ΜΠΕΣ_7.1.5 

5.1.5.1 7.1.5.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_7.1.5.1 
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Α/Α 
Α/Α ΑΡΧΙΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α 

5.1.5.2 7.1.5.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα 
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα 
κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.2 

5.1.5.3 7.1.5.3 Τύπος οθόνης που χρησιμοποιείται 4x LCD 3,5 ψηφίων ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.3 

5.1.5.4 7.1.5.4 Αριθμός καναλιών 2 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.4 

5.1.5.5 7.1.5.5 Εύρος τάσης εξόδου 0 ... 30 V DC ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.5 

5.1.5.6 7.1.5.6 Σταθεροποίηση τάσης ≤0,01% ± 1mV ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.6 

5.1.5.7 7.1.5.7 Τρέχουσα σταθεροποίηση ≤0,2% ± 1mA ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.7 

5.1.5.8 7.1.5.8 Τάση (ρυθμιζόμενη) κυμάτωση και θόρυβος ≤1mVrms ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.8 

5.1.5.9 7.1.5.9 Σταθερές εξόδους τάσης 5 VDC, 3 A ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.9 

5.1.5.10 7.1.5.10 Διαστάσεις 164 x 265 x 365 mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.10 

5.1.5.11 7.1.5.11 Τροφοδοσία 230VAC ± 10% 50 / 60Hz ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.11 

5.1.5.12 7.1.5.12 Εύρος ρεύματος εξόδου [A] 0 ... 5 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.12 

5.1.5.13 7.1.5.13 Βάρος [kg] 13 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.13 

5.1.5.14 7.1.5.14 
2 ρυθμισμένα μπλοκ που μπορούν να λειτουργούν σε λειτουργίες συνεχούς 
ρεύματος ή σταθερής τάσης και ως σειριακές, παράλληλες ή ανεξάρτητες 
μονάδες PSU 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.14 

5.1.5.15 7.1.5.15 4 οθόνες LCD ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.15 

5.1.5.16 7.1.5.16 ταυτόχρονη ανάγνωση τάσης και ρεύματος ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.16 

5.1.5.17 7.1.5.17 τάση και τρέχουσα βαθμιαία ρύθμιση ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.17 

5.1.5.18 7.1.5.18 προγραμματιζόμενο περιοριστή ρεύματος ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.18 

5.1.5.19 7.1.5.19 Έξοδος σταθερής τάσης 5V DC ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.19 

5.1.5.20 7.1.5.20 προστασία από βραχυκύκλωμα ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.5.20 

5.1.6 7.1.6 Ταχύμετρο       ΜΠΕΣ_7.1.6 

5.1.6.1 7.1.6.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_7.1.6.1 
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Α/Α 
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5.1.6.2 7.1.6.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα 
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα 
κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.2 

5.1.6.3 7.1.6.3 Τύπος χρησιμοποιούμενης οθόνης:LCD 5 digits (99999) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.3 

5.1.6.4 7.1.6.4 Δειγματοληψία:1x/s ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.4 

5.1.6.5 7.1.6.5 
Εύρος μέτρησης:6...99999 rpm (optical method) 1...19999 rpm (mechanical 
method) 0,1...1999,9 m/min 0,3...6560 ft/min 

      ΜΠΕΣ_7.1.6.5 

5.1.6.6 7.1.6.6 Ακρίβεια μέτρησης:(0,05% + 1 digit) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.6 

5.1.6.7 7.1.6.7 
Μέτρηση της ανάλυσης:0,01m/min (below 100m/min);, 0,1m/min (over 
100m/min), 0,1 rpm (below 1000 rpm) 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.7 

5.1.6.8 7.1.6.8 Διαστάσεις σώματος:217 x 84 x 43mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.8 

5.1.6.9 7.1.6.9 Βάρος με μπαταρία:265g ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.9 

5.1.6.10 7.1.6.10 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:4 batteries 1,5V LR6 (AA) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.10 

5.1.6.11 7.1.6.11 Χαρακτηριστικά οργάνων μέτρησης:       ΜΠΕΣ_7.1.6.11 

5.1.6.11.1 7.1.6.11.1 Αutorange ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.11.1 

5.1.6.11.2 7.1.6.11.2 Λειτουργία MIN / MAX / LAST ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.11.2 

5.1.6.11.3 7.1.6.11.3 Οπτική και μηχανική μέτρηση rpm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.11.3 

5.1.6.11.4 7.1.6.11.4 Στροφές ανά λεπτό και γραμμική ταχύτητα (μηχανική μέθοδος) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.11.4 

5.1.6.11.5 7.1.6.11.5 Σύνολο αντικαταστάσιμων προσαρμογέων για διάφορες εφαρμογές ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.11.5 

5.1.6.11.6 7.1.6.11.6 Προσδιορισμός της απόστασης σε οπτική λειτουργία: 5cm - 20cm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.11.6 

5.1.6.11.7 7.1.6.11.7 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.11.7 
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5.1.6.12 7.1.6.12 Βασικός εξοπλισμός:       ΜΠΕΣ_7.1.6.12 

5.1.6.12.1 7.1.6.12.1 Μία ταινία ανακλάσεως μήκους 200 mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.12.1 

5.1.6.12.2 7.1.6.12.2 Θήκη ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.12.2 

5.1.6.12.3 7.1.6.12.3 Σύνολο προσαρμογέων μέτρησης: κυκλικό O32mm, κωνικό, τύπου χοάνης ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.6.12.3 

5.1.7 7.1.7 Θερμόμετρo υπέρυθρων (Infra-red thermometer )        ΜΠΕΣ_7.1.7 

5.1.7.1 7.1.7.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_7.1.7.1 

5.1.7.2 7.1.7.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα 
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα 
κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.2 

5.1.7.3 7.1.7.3 Απεικόνιση:LCD 4 digits ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.3 

5.1.7.4 7.1.7.4 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας χωρίς επαφή:20...537°C ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.4 

5.1.7.5 7.1.7.5 Οπτική ανάλυση:12:01 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.5 

5.1.7.6 7.1.7.6 Τιμή εκπομπής:0,1...1 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.6 

5.1.7.7 7.1.7.7 Ανάλυση εκπομπής:0.01 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.7 

5.1.7.8 7.1.7.8 Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας χωρίς επαφή:(1% + 1°C) ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.8 

5.1.7.9 7.1.7.9 Διαστάσεις σώματος:190 x 56 x 162mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.9 

5.1.7.10 7.1.7.10 Βάρος με μπαταρία:260g ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.10 

5.1.7.11 7.1.7.11 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:1 battery 9V 6F22 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.11 

5.1.7.12 7.1.7.12 Βασικός εξοπλισμός:soft cover ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.12 

5.1.7.13 7.1.7.13 Χαρακτηριστικά οργάνων μέτρησης:       ΜΠΕΣ_7.1.7.13 

5.1.7.13.1 7.1.7.13.1 Αυτόματη απενεργοποίηση ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.13.1 

5.1.7.13.2 7.1.7.13.2 HOLD λειτουργία ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.13.2 

5.1.7.13.3 7.1.7.13.3 MIN / MAX / MEAN / REL ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.13.3 

5.1.7.13.4 7.1.7.13.4 Υποδοχή για τοποθέτηση σε βάση ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.13.4 
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5.1.7.13.5 7.1.7.13.5 Λέιζερ  ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.13.5 

5.1.7.13.6 7.1.7.13.6 Ρυθμιζόμενη ικανότητα εκπομπής ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.13.6 

5.1.7.13.7 7.1.7.13.7 Επιλογή μονάδων Κελσίου ή Φαρενάιτ ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.13.7 

5.1.7.13.8 7.1.7.13.8 Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.7.13.8 

5.1.8 7.1.8 Αναπτυξιακό σύστημα με τετραπύρηνο επεξεργαστή 64-bit τύπου ARM       ΜΠΕΣ_7.1.8 

5.1.8.1 7.1.8.1 Αριθμός μονάδων:4       ΜΠΕΣ_7.1.8.1 

5.1.8.2 7.1.8.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα 
που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια 
εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα 
είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.2 

5.1.8.3 7.1.8.3 Τύπος κιτ: προσωπικός υπολογιστής ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.3 

5.1.8.4 7.1.8.4 Επεξεργαστής: A20 ARM Dual-Core ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.4 

5.1.8.5 7.1.8.5 Χωρητικότητα μνήμης RAM: 1GB ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.5 

5.1.8.6 7.1.8.6 Στο set: prototype board ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.6 

5.1.8.7 7.1.8.7 Λειτουργικό σύστημα: Linux ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.7 

5.1.8.8 7.1.8.8 Είδος μνήμης: DDR3 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.8 

5.1.8.9 7.1.8.9 Είδος αρχιτεκτονικής: Cortex A7 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.9 

5.1.8.10 7.1.8.10 Τάση τροφοδοσίας: 5V DC ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.10 

5.1.8.11 7.1.8.11 Ανάλυση: 1080p ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.11 

5.1.8.12 7.1.8.12 Διαστάσεις: 84 x 60 χιλιοστά ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.12 

5.1.8.13 7.1.8.13 Γραφική μονάδα: ARM Mali-400GPU ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.13 

5.1.8.14 7.1.8.14 Αριθμός πλήκτρων: 3 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.14 

5.1.8.15 7.1.8.15 Χωρητικότητα μνήμης EEPROM: 2kB ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.15 

5.1.8.16 7.1.8.16 Διασύνδεση:       ΜΠΕΣ_7.1.8.16 

5.1.8.16.1 7.1.8.16.1 Ethernet ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.16.1 

5.1.8.16.2 7.1.8.16.2 GPIO ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.16.2 
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5.1.8.16.3 7.1.8.16.3 USB OTG ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.16.3 

5.1.8.16.4 7.1.8.16.4 USB x2 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.16.4 

5.1.8.17 7.1.8.17 Τύπος συνδετήρα:       ΜΠΕΣ_7.1.8.17 

5.1.8.17.1 7.1.8.17.1 HDMI ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.17.1 

5.1.8.17.2 7.1.8.17.2 οθόνη υγρού κρυστάλλου ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.17.2 

5.1.8.17.3 7.1.8.17.3 RJ45 με μαγνητική θωράκιση ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.17.3 

5.1.8.17.4 7.1.8.17.4 SATA ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.17.4 

5.1.8.17.5 7.1.8.17.5 USB A x2 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.17.5 

5.1.8.17.6 7.1.8.17.6 USB B mini ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.17.6 

5.1.8.18 7.1.8.18 Χαρακτηριστικά programmers/erasers:       ΜΠΕΣ_7.1.8.18 

5.1.8.19 7.1.8.18.1 υποδοχή για κάρτες microSD ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.18.1 

5.1.8.20 7.1.8.18.2 Οι γραμμές εισόδου / εξόδου σε συνδετήρες χρυσού ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.8.18.2 

5.1.9 7.1.9 Βάση Στήριξης Πλακετών       ΜΠΕΣ_7.1.9 

5.1.9.1 7.1.9.1 Αριθμός μονάδων:1       ΜΠΕΣ_7.1.9.1 

5.1.9.2 7.1.9.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα 
που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια 
εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα 
είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.9.2 

5.1.9.3 7.1.9.3 Τύπος εργαλείου Βάση PCB με μεγεθυντικό φακό ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.9.3 

5.1.9.4 7.1.9.4 Διάμετρος φακού 60mm ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.9.4 

5.1.9.5 7.1.9.5 
Εφαρμογές εξοπλισμού συγκόλλησης για τη στερέωση των PCB και των 
εξαρτημάτων κατά την συγκόλληση και την επιθεώρηση 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.9.5 

5.1.9.6 7.1.9.6 Εξοπλισμός μεγεθυντικό φακό ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.9.6 

5.1.9.7 7.1.9.7 Χαρακτηριστικά εξοπλισμού συγκόλλησης:       ΜΠΕΣ_7.1.9.7 

5.1.9.7.1 7.1.9.7.1 στερέωσης με τη μορφή ελατηριωτών κλιπ ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.9.7.1 

5.1.9.7.2 7.1.9.7.2 οι μεγεθυντικοί φακοί διευκολύνουν την παρατήρηση του πεδίου λειτουργίας ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.9.7.2 
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5.1.9.7.3 7.1.9.7.3 
ρύθμιση του ύψους στερέωσης, της απόστασης, της γωνίας και της θέσης 
μεγεθυντικού φακού 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.9.7.3 

5.1.9.7.4 7.1.9.7.4 σύστημα διπλών αρθρωτών βραχιόνων ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.9.7.4 

5.1.10 7.1.10 Σετ τρυπάνια       ΜΠΕΣ_7.1.10 

5.1.10.1 7.1.10.1 Αριθμός μονάδων:3       ΜΠΕΣ_7.1.10.1 

5.1.10.2 7.1.10.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα 
που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια 
εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα 
είναι συσκευασμένα.  

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.10.2 

5.1.10.3 7.1.10.3 
Διάμετρος διάτρησης 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 
4,5 mm, 4,8 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm 

ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.10.3 

5.1.10.4 7.1.10.4 Μεταλλικά εργαλεία εφαρμογής ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.10.4 

5.1.10.5 7.1.10.5 Τεμάχια. ποσότητα σε σύνολο >13 ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.10.5 

5.1.10.6 7.1.10.6 Υλικό HSS ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.10.6 

5.1.10.7 7.1.10.7 Τύπος συσκευασίας πλαστικό κουτί με διαμερίσματα ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.10.7 

5.1.10.8 7.1.10.8 Βάρος κιτ 218g ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.10.8 

5.1.10.9 7.1.10.9 Χαρακτηριστικά διάτρησης:       ΜΠΕΣ_7.1.10.9 

5.1.10.9.1 7.1.10.9.1 hardened ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.10.9.1 

5.1.10.9.2 7.1.10.9.2 το κουτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τρυπάνια ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_7.1.10.9.2 

Τμήμα 6 Τμήμα 8 : Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών         

6.1 8.1 Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών       ΜΠΕΣ_8.1 

6.1.1 8.1.1 Αριθμός μονάδων: 1       ΜΠΕΣ_8.1.1 

6.1.2 8.1.2 Χαρακτηριστικά:       ΜΠΕΣ_8.1.2 

6.1.2.1 8.1.2.1 Ανάλυση μεταβλητών ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_8.1.2.1 
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6.1.2.2 8.1.2.2 Ανάλυση PLS-SEM ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_8.1.2.2 

6.1.2.3 8.1.2.3 Structural Equational Modeling ΝΑΙ     ΜΠΕΣ_8.1.2.3 

Τμήμα 7 Τμήμα 10 : Έπιπλα         

7.1 10.1 Περιστρεφόμενες Καρέκλες γραφείου       ΜΑΘ_10.1 

7.1.1 10.1.1 Αρ. Μονάδων:10       ΜΑΘ_10.1.1 

7.1.2 10.1.2 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο NAI 
    

ΜΑΘ_10.1.2 

7.1.3 10.1.3 Καρέκλα γραφείου διευθυντή με μπράτσα NAI     ΜΑΘ_10.1.3 

7.1.4 10.1.4 Βάθος καθίσματος: ≥ 51cm NAI     ΜΑΘ_10.1.4 

7.1.5 10.1.5 Μήκος καθίσματος: ≥ 48cm NAI     ΜΑΘ_10.1.5 

7.1.6 10.1.6 Ύψος πλάτης: ≥ 62cm NAI     ΜΑΘ_10.1.6 

7.1.7 10.1.7 Μήκος πλάτης: ≥ 44cm NAI     ΜΑΘ_10.1.7 

7.1.8 10.1.8 

Μπράτσα: 
·         Ύψος: ≥ 63/73cm 
·         Εσωτερικά: ≥ 19cm 
·         Χρώμα: Μαύρο 

NAI 

    

ΜΑΘ_10.1.8 

7.1.9 10.1.9 Βάση μεταλλική ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.1.9 

7.1.10 10.1.10 Ρόδες πλαστικές, μαύρες NAI     ΜΑΘ_10.1.10 

7.1.11 10.1.11 Ταπετσαρία κάθισμα, πλάτη, μπράτσα: Υλικό PU NAI 
    

ΜΑΘ_10.1.11 

7.1.12 10.1.12 Ανατομικό σχεδιασμό καθίσματος bucket NAI     ΜΑΘ_10.1.12 

7.1.13 10.1.13 Επιλογή θέσης Relax NAI     ΜΑΘ_10.1.13 

7.1.14 10.1.14 Κινούμενα μπράτσα NAI     ΜΑΘ_10.1.14 

7.1.15 10.1.15 Ρυθμιζόμενο ύψος με μηχανισμό αμορτισέρ NAI     ΜΑΘ_10.1.15 

7.1.16 10.1.16 Μηχανισμός ανάκλησης πλάτης NAI     ΜΑΘ_10.1.16 

7.1.17 10.1.17 Ρύθμιση έντασης πλάτης NAI     ΜΑΘ_10.1.17 
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7.1.18 10.1.18 Παράδοση και τοποθέτηση στο χώρο μας NAI     ΜΑΘ_10.1.18 

7.1.19 10.1.19 
Εγγύηση για ρόδες και αμορτισέρ, με επιδιόρθωση & αντικατάσταση  στο 
χώρο μας 

NAI 
    

ΜΑΘ_10.1.19 

7.2 10.2 Καρέκλες μικρές αναμονής NAI     ΜΑΘ_10.2 

7.2.1 10.2.1 Αρ. Μονάδων:16 NAI     ΜΑΘ_10.2.1 

7.2.2 10.2.2 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο NAI 
    

ΜΑΘ_10.2.2 

7.2.3 10.2.3 Επιφάνεια καθίσματος : ≥ 41x40cm  NAI     ΜΑΘ_10.2.3 

7.2.4 10.2.4 Ύψος καθίσματος: ≥ 45cm NAI     ΜΑΘ_10.2.4 

7.2.5 10.2.5 Επιφάνεια πλάτης : ≥ 42x23cm  NAI     ΜΑΘ_10.2.5 

7.2.6 10.2.6 Συνολικό Ύψος καρέκλας ≥ 78cm NAI     ΜΑΘ_10.2.6 

7.2.7 10.2.7 Σκελετός: Μεταλλικός, Χρώμιο NAI     ΜΑΘ_10.2.7 

7.2.8 10.2.8 Ταπετσαρία :Soft PU, Χρώμα Μαύρο NAI     ΜΑΘ_10.2.8 

7.3 10.3 Έπιπλο Γραφείου (μικρό) με θέση για υπολογιστή   
    

ΜΑΘ_10.3 

7.3.1 10.3.1 Αρ. Μονάδων:1       ΜΑΘ_10.3.1 

7.3.2 10.3.2 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο ΝΑΙ 
    

ΜΑΘ_10.3.2 

7.3.3 10.3.3 Επιφάνεια γραφείου : ≥ 85x55cm:  ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.3.3 

7.3.4 10.3.4 Ύψος γραφείου: ≥ 76cm ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.3.4 

7.3.5 10.3.5 Συρταρωτό Ράφι υποδοχής πληκτρολογίου ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.3.5 

7.3.6 10.3.6 Ράφι-Βάση Η/Υ ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.3.6 

7.3.7 10.3.7 Σκελετός Μεταλλικός ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.3.7 

  7.4   10.4 Ράφια τοίχου         ΜΑΘ_10.4 

7.4.1 10.4.1 Αρ. Μονάδων:1       ΜΑΘ_10.4.1 

7.4.2 10.4.2 Γενικά       ΜΑΘ_10.4.2 
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7.4.2.1 10.4.2.1 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο NAI 
    

ΜΑΘ_10.4.2.1 

7.4.2.2 10.4.2.2 Πλήθος ραφιών: 15 τεμάχια ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.4.2.2 

7.4.2.3 10.4.2.3 Πλάτος ραφιού: ≥ 115cm ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.4.2.3 

7.4.2.4 10.4.2.4 Βάθος ραφιού: ≥ 28cm ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.4.2.4 

7.4.2.5 10.4.2.5 Μέγιστο φορτίο/ράφι: ≥ 20 kg ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.4.2.5 

7.4.2.6 10.4.2.6 Υλικό κατασκευής: Μασίφ ξύλο πεύκου ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.4.2.6 

7.4.2.7 10.4.2.7 Στήριγμα: Iνοσανίδα ΝΑΙ     ΜΑΘ_10.4.2.7 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   .../../ ........                                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ :  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα   

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Στοιχεία Προσφέροντος 
Επωνυμία: ………… 
Διεύθυνση: ………… 
Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

Α/Α 
Α/Α 

ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ   

Τμήμα 
1 

Τμήμα 1 : Εκπαιδευτικά Συστήματα Ρομποτικής              

1.1 1.1 
Εκπαιδευτικό 
Σύστημα 
Ρομποτικής 1 

31712110-
4  

τμχ   1       

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων-
Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Σάμος ΜΠΕΣ_1.1 

1.2 1.2 
Εκπαιδευτικό 
Σύστημα 
Ρομποτικής 2 

31712110-
4  

τμχ   2       

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων-
Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Σάμος ΜΠΕΣ_1.2 

Σύνολο Τμήματος 1             

Τμήμα Τμήμα 3 : Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος (Drone)              
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Α/Α 
Α/Α 

ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ   

2 

2.1 3.1 
Μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος 
(Drone) 

35613000-
4 

τμχ   1       

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων - 
ΠΜΣ 3 

Σάμος ΜΠΕΣ_3.1 

Σύνολο Τμήματος 2           

Τμήμα 
3 

Τμήμα 5 : Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου             

3.1 5.1 
Σύστημα 
αυτοματισμού 
γραφείου 

31000000-
6 

τμχ   1       

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων-
Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Σάμος 
 

ΜΠΕΣ_5.1 

Σύνολο Τμήματος 3             

Τμήμα 
4 

Τμήμα 6 : Σύστημα Καταγραφής Εγκεφαλικών Σημάτων             

4.1 6.1 

Σύστημα 
καταγραφής EEG 
εγκεφαλικών 
σημάτων 

31644000-
2 

τμχ   1       

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων-
Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Σάμος ΜΠΕΣ_6.1 
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Α/Α 
Α/Α 

ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ   

Σύνολο Τμήματος 4             

Τμήμα 
5 

Τμήμα 7 : Σύστημα Μετρήσεων Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης             

5.1 7.1 

Σύστημα 
Μετρήσεων 
Εργαστηρίου 
Τεχνητής 
Νοημοσύνης 

38341300-
0 

τμχ   1       

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων-
Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Σάμος ΜΠΕΣ_7.1 

Σύνολο Τμήματος 5             

Τμήμα 
6 

Τμήμα 8 : Λογισμικό Μοντελοποίησης Μεταβλητών             

6.1 8.1 
Λογισμικό 
Μοντελοποίησης 
Μεταβλητών 

48000000-
8  

τμχ   1       

Μηχανικών 
Πληροφοριακών 

και 
Επικοινωνιακών 

Συστημάτων - 
ΠΜΣ 3 

Σάμος ΜΠΕΣ_8.1 

Σύνολο Τμήματος 6             

Τμήμα 
7 

Τμήμα 10 : Έπιπλα              

7.1 10.1 
Περιστρεφόμενες 
Καρέκλες 
γραφείου 

39111100-
4 

τμχ   10       
Μαθηματικών-

ΠΜΣ 
Μαθηματικών 

Σάμος ΜΑΘ_10.1 

7.2 10.2 
Καρέκλες μικρές 
αναμονής 

39112000-
0 

τμχ   16       
Μαθηματικών-

ΠΜΣ 
Μαθηματικών 

Σάμος ΜΑΘ_10.2 
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Α/Α 
Α/Α 

ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ   

7.3 10.3 
Έπιπλο Γραφείου 
(μικρό) με θέση 
για υπολογιστή  

39134000-
0 

τμχ   1       
Μαθηματικών-

ΠΜΣ 
Μαθηματικών 

Σάμος ΜΑΘ_10.3 

7.4 10.4 Ράφια τοίχου 
39151100-

6 
τμχ   1       

Μαθηματικών-
ΠΜΣ 

Μαθηματικών 
Σάμος ΜΑΘ_10.4 

Σύνολο Τμήματος 7             

Σύνολο Τμημάτων             

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   .../../ ........                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ :  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  
Σημείωση: Ως ποσότητα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας σε τεμάχια. Η συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από το γινόμενο της 
τιμής μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α) επί την ποσότητα. Το άθροισμα των συνολικών αξιών (χωρίς ΦΠΑ) της στήλης  Γ’ αποτελεί την συγκριτική τιμή. 

Σημείωση για την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο το συνολικό κόστος της στήλης Α. 

Οι υπόλοιπες στήλες (Β-Γ-Δ-Ε) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και εμφανίζονται στην εκτύπωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς:  Ειδικό  Λογαριασμό  Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, γραφ. ΙΣ. 2.8, 81100 Μυτιλήνη 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………2 υπέρ του (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή (iii) [σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….., β) (πλήρη 
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………., γ) 
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..3  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) υπ΄αριθ. πρωτ.  ΕΛΕ_2019_6842/20.05.2019 Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης 
Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
«Προμήθεια Εξοπλισμού/ για το/α τμήμα/τα ..............».4  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 13.05.2020 
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 
της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  
 

                                                           
1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό 

ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε 
παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2 ο.π. υποσ. 3. 
3 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
4Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α 
υποβάλλεται προσφορά.  
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς : Ειδικό  Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, γραφ. ΙΣ. 2.8, 81100 Μυτιλήνη 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή (iii) [σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................., β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) ................... γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε 
μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... 
σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού»  σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ΕΛΕ_2019_6842/20.05.2019 
Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας 
Σάμου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε πέντε (5)    ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
1  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2  Όπως υποσημείωση 3. 
3  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο 
(2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς : Ειδικό  Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, γραφ. ΙΣ. 2.8, 81100 Μυτιλήνη 
Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας  αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………………… ΑΦΜ 
………………… Οδός ……………… Αριθμός .... Τ.Κ. ….…] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ………………………….. οδός αριθμός Τ.Κ.  
β) ………………………….. οδός αριθμός Τ.Κ.  
γ) ………………………….. οδός αριθμός Τ.Κ.  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  
και μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων της σύμβασης 
με αριθμό πρωτ. …………… και τίτλο ………………………………..…, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για 
την προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια εξοπλισμού», (αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_6842/20.05.2019 
Διακήρυξης) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ………………….. και συγκεκριμένα το 
είδος/είδη: ………………  
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσως και της διζήσεως  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) 
μήνες του συμβατικού χρόνου καλής λειτουργίας).  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

                                                           
1  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης  

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΞΥ  

ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ  

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ …………….. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Στη Μυτιλήνη, σήμερα .................... 201.., μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος 
Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης), έχει Α.Φ.Μ. 090264862, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα 
εκπροσωπείται από την Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
κα Μαρία Μαύρη (ΦΕΚ 463/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018 & ΦΕΚ 4392/Τ.Β’/02.10.2018) και θα καλείται στο 
εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ……………………. που εδρεύει στ…… 
…………, (οδός ……………..αριθμός ........................................................................... Τ.Κ. … , τηλέφωνο: fax : 
............. , email ................, έχει Α.Φ.Μ. .................... υπάγεται στη Δ.Ο.Υ . και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τ..ν κ.. , κάτοικο ................. , οδός ........ , αριθμός ............... , με ΑΔΤ ....................... , σύμφωνα με το υπ' 
αριθ. ............. πρακτικό του ΔΣ (ΦΕΚ ....................... , συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα) και η οποία στο εξής 
θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ανάδοχος», αφού λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα, τα οποία 
είναι παραρτήματα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης :  

Α)  ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος  : 19REQ004963634, AΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 
19REQ004963647 και ΑΔΑ : 64Χ9469Β7Λ-ΩΨ7 (Παράρτημα Α),  

B)  την με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_6842/20.05.2019  Επαναληπτική Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού (ΑΔΑΜ : ………………………………), την με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_6843/20.05.2019 
Προκήρυξη (Περίληψη) Διακήρυξης (ΑΔΑ : 6ΖΜΚ469Β7Λ-ΠΘΥ & ΑΔΑΜ : 19PROC004974682) 
(Παράρτημα Β),  

Γ)  την από ………….. απόφαση κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων  της 
Επιτροπής Ερευνών (AΔΑ:…………, ΑΔΑΜ………..) (Παράρτημα Γ),  

Δ)  την προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα Δ),  
Ε)  τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (Παράρτημα Ε),  
ΣΤ)  το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (Παράρτημα ΣΤ),  
Ζ)  το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Παράρτημα Ζ),  
Η)  το απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου (Παράρτημα Η), 
Θ) τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  : 

 EΛE_2019_6614/15.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΙΙ2469Β7Λ-ΓΝΖ) και α/α καταχώρησης 1284/2019,  
• ΕΛE_2019_6612/15.05.2019 ( ΑΔΑ: 9Ε42469Β7Λ-ΝΒΚ) και α/α καταχώρησης 1282/2019,  
• ΕΛE_2019_6616/15.05.2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΨΥ469Β7Λ-9ΟΒ) και α/α καταχώρησης 1286/2019,  
• ΕΛE_2019_6617/15.05.2019 ( ΑΔΑ: ΨΘΥ1469Β7Λ-4ΗΖ) και α/α καταχώρησης 1287/2019, 
• ΕΛE_2019_6613/15.05.2019 (ΑΔΑ: ΨΙΘΑ469Β7Λ-Ρ5Ν) και α/α καταχώρησης 1283/2019,  
• ΕΛE_2019_6615/15.05.2019 ( ΑΔΑ: Ω2ΟΚ469Β7Λ-Β05) και α/α καταχώρησης 1285/2019,  

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι:  
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ14600014). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο  2  «Αναβάθμιση του συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού 
του Τμήματος και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών  
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» και υποέργο  13 «Αναβάθμιση του συμβατικού και 
ακαδημαϊκού εξοπλισμού του Τμήματος και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  
Μαθηματικών», του Έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση του 
έργου των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

Η υλοποίηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον ν.4412/2016.  
Αντικείμενο της παρούσης αποτελούν οι από μέρους του Αναδόχου:  
Α. Πώληση, μεταφορά και παράδοση στους τόπους/θέσεις που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή  …………………………., καλουμένων στο εξής εξοπλισμός, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατ’ είδος, 
ποσότητα και τιμή μονάδας και σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές κάθε προσφερόμενου είδους και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).  
 
Β. Ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και αμεταχείριστος απαλλαγμένος από πραγματικά και νομικά 
ελαττώματα, με όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές 
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2  : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2.1. Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
2.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, άλλως το τελευταίο δικαιούται χωρίς προηγούμενη όχληση, 
να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για παραβίαση των όρων της Σύμβασης.  
2.3. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη 
σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και 
αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα. Τέτοιου είδους 
εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την 
Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον εγγράφως.  
2.4. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση της 
προμήθειας, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων 
και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την 
Προσφορά.  
2.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 
ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται 
με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 3  : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

3.1.Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους που θα 
εγκατασταθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που 
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και 
ωρών.  
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3.2.Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του Αναδόχου, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των 
χώρων, όπου διενεργείται η εγκατάσταση.  
 

ΑΡΘΡΟ 4  : ΤΙΜΗΜΑ 

 
4.1.Το τίμημα του Ανάδοχου για την εκτέλεση της προμήθειας ……………… για τις ανάγκες …………………….., 
το οποίο είναι συνάρτηση των υπό προμήθεια ειδών και των ποσοτήτων τους, καθώς και της τιμής 
μονάδας σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προσφορά ανέρχεται στο συνολικό ποσό των …………………. 
(ολογράφως) ευρώ (αριθμητικά- €), πλέον Φ.Π.Α.  

4.2.Τροποποίηση της συμβατικής αξίας της προμήθειας δύναται να λάβει χώρα μόνο υπό τις 
προϋποθέσεις,  που ορίζονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 5  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται,  σύμφωνα με την χρηματορροή του Έργου. 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά  την α) τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των ειδών από την κατά τόπο Επιτροπή Παραλαβής, που έχει συσταθεί από την αναθέτουσα αρχή και  β) 
έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιθεισών δαπανών:  

 Τιμολόγιο / Δελτίο Αποστολής.  

 Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και 
ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν.  

 Αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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.   

Ειδικότερα:  
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε 
ένα μέλος της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως 
έχει περιγραφεί στην παρούσα Σύμβαση.  
Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 
διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ως εκπροσώπου (“project leader”). 
Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών 
ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της υπηρεσίας. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως και δεν 
εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ 
των μελών της ενώσεως.  
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 
πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 
δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.  
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Συγκεκριμένα:  
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 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου 
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ 3, έβδομο εδάφιο ν.4013/2011 
ΦΕΚ Α΄204, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου  (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 
3335/2014).  

 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται 
επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του 
ποσού που αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, 
ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, 
ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών), 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. (Tα ειδικότερα θέματα 
σχετικά με το χρόνο, τρόπο και τη διαδικασία απόδοσής της, θα οριστούν κατόπιν έκδοσης της 
σχετικής Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο).   

 Η ως άνω κράτηση υπέρ του Δημοσίου, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, 
ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 
Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43), θα 
παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το 
ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών).  

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας 
σύμβασης με τον Ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.  
6.1.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις:  
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής 
μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και 
εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
6.2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
6.3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.  
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6.4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 
των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
6.5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί ο εξοπλισμός, ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  : ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

7.1. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ορίζεται σε εξήντα 
(60) ημέρες  από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται επίσης να τα παραδώσει εντός των παραπάνω οριζόμενων προθεσμιών στο (προσδιορισμός 
χώρου παράδοσης υλικού) ………………………….  ή σε κάποιο άλλο χώρο της, όπως θα του υποδείξει η 
Αναθέτουσα Αρχή.  
7.2. Η επίβλεψη και ο έλεγχος της παραλαβής της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που 
έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος δύναται να γίνει με έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:  

α) Με μακροσκοπική εξέταση.  
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  
γ) Με πρακτική δοκιμασία.  
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με τον προς προμήθεια 
εξοπλισμό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.  
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  
α) να παραλάβει τον εξοπλισμό,  
β) να παραλάβει τον εξοπλισμό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης,  
γ) να απορρίψει τον εξοπλισμό.  

Aν υπάρξει κόστος για την διενέργεια κάποιου από τους παραπάνω ελέγχους, αυτός θα επιβαρύνει τον 
Ανάδοχο.  
7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους :  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αναθέτουσα αρχή 
και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
Ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Επιτροπή Παραλαβής 
να μπορεί να ελέγξει τα είδη που θα παραληφθούν. 
Η παράδοση θα γίνει από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τον πίνακα ειδών της σύμβασης.  
Η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του αναδόχου, συμπληρώνει Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, 
στο οποίο καταγράφεται ο αριθμός, το είδος και οι σειριακοί αριθμοί (serial numbers) των προϊόντων που 
παραδίδονται – παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν, καθώς και ψηφιακές φωτογραφίες των προϊόντων 
και των σειριακών αριθμών τους, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής 
Παραλαβής συμπληρώνεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για 
τον ανάδοχο και δύο για την αναθέτουσα αρχή) και υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής.  
Από τη στιγμή της προσωρινής παραλαβής των ειδών, αρχίζει μια περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας 
(πρακτική δοκιμασία),  διάρκειας τριάντα (30) ημερών. 
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Στο τέλος της δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα στα είδη, θα γίνει η 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους και η Επιτροπή Παραλαβής  συντάσσει Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής,  στο οποίο καταγράφεται ο αριθμός, το είδος και οι σειριακοί αριθμοί (serial 
numbers) των προϊόντων που παραδίδονται – παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν. Το Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής συμπληρώνεται σε 4 όμοια πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για 
τον προμηθευτή και δύο για την αναθέτουσα αρχή) και υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής. 
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 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 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 αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
7.4 Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τον εξοπλισμό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει 
αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος ή όχι για τη χρήση που 
προορίζεται.  
Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη 
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του εξοπλισμού δεν επηρεάζουν την καταλληλότατά του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής 
τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της 
Αναθέτουσας Αρχής, ότι οι παρεκκλίσεις του εξοπλισμού επηρεάζουν την καταλληλόλητά του και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο εξοπλισμός μπορεί να απορριφθεί.  
7.5. Σε περίπτωση απόρριψης του εξοπλισμού από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής 
επανεξετάζεται από την δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 208 του 
ν.4412/2016 . 
7.6.1. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται 
από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, 
δοκιμαστήρια) που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του εξοπλισμού.  
7.6.2. Αν η παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 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 εξοπλισμού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου.  
7.6.3. 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 αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
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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 σύμβαση και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα.  

ΑΡΘΡΟ 8  : ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του εξοπλισμού, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της του με άλλο, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή  
8.2. 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.  
8.3. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τον εξοπλισμό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.  
8.4. Η επιστροφή του εξοπλισμού που απορρίφθηκε υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 213 παρ. 2 και 3 
του ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 9  : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αν ο εξοπλισμός φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τον όρο 6.5, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10  : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 

ΑΡΘΡΟ 11  : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

11.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος 
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι …………. ευρώ 
(…………….. €).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
11.2.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Για την καλή λειτουργία των παραληφθέντων ειδών  κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
που θα προτείνει με την προσφορά του και προσαυξημένο κατά τρεις μήνες, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
μετά  την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
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το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των ειδών. Για το 
προτεινόμενο διάστημα αυτό ο ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει 
χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής : 

 Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής 
λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των τριών (3) ετών. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών. Ο χρόνος αυτός θα 
αρχίζει από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, εγκατεστημένων και σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη των ειδών προερχόμενη από την συνήθη 
και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά 
(όπου υπάρχουν) κλπ. 

 Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του 
τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα 
από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα 
τις κάνει η αναθέτουσα αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο 
τρόπο που θα αποφασίζεται από αυτήν. 

 Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο 
συντήρησης (όπου απαιτείται), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε τα είδη 
να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας. 

 Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην 
Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό και εξουσιοδότηση από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την 
συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη 
και προσκομιδή στην αναθέτουσα αρχή, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για τα είδη, κατόπιν 
έγγραφης ζήτησης της αναθέτουσας αρχής.  

 Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται μετά  την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
ειδών. 

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

 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου η 
Επιτροπή Παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του Αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 
τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης, την έκπτωση του 
Αναδόχου. 

 Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η 
Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο 
οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του Αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών  Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου 

Σελίδα 101 
  

προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά  ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα.  
 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο 
του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 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, 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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 12  : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 
(α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των προς προμήθεια ειδών, ή η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  
(β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.  
(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και  
(δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 13  : ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη 
σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και 
αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα. Τέτοιου είδους 
εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την 
Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον εγγράφως.  
 





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
Επαναληπτική Διακήρυξη Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών  Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου 

Σελίδα 102 
  

ΑΡΘΡΟ 14  : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου για τους λόγους,  
που ορίζονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 15  : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, αν το άλλο παραβιάζει οποιονδήποτε 
όρο της, δοθέντος ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 16  : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 
διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης 
και των συναλλακτικών ηθών.  
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός μήνα 
από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή επιλύεται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα 
Δικαστήρια που εδρεύουν στη Μυτιλήνη.  
 

ΑΡΘΡΟ 17  : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση νοούνται σε ημερολογιακές ημέρες, μήνες 
ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  
Όπου στην παρούσα Σύμβαση γίνεται παραπομπή σε αριθμό άρθρου, χωρίς άλλο προσδιορισμό, νοούνται 
τα άρθρα αυτής της Σύμβασης.  
Οι τίτλοι των όρων είναι ενδεικτικοί του περιεχομένου τους, δεν αποτελούν μέρος του συμβατικού 
κειμένου και τίθενται μόνο ενδεικτικά και προς διευκόλυνση κατά την διατύπωση της σύμβασης.  
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία, η οποία 
δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις έγγραφες ή προφορικές 
έγιναν πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ανακληθείσες και άκυρες και δεν έχουν 
καμία ισχύ.  
Η παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από τους 
όρους της Σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται σ’ αυτή, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή να επηρεάσει την ισχύ της 
Σύμβασης. Καμιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσμευση κατά οιουδήποτε των 
Μερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού.  
Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αυτής της Σύμβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δεν θα επηρεάζει το 
κύρος άλλων τμημάτων της Σύμβασης αυτής, τα οποία θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Οι 
συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να διαπραγματευθούν καλόπιστα 
υποκατάστατες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης στη θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε 
ασυμφωνίας τους θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης περί επίλυσης των διαφορών.  
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ανάμεσα στη Σύμβαση, την διακήρυξη και την απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών και την προσφορά του Αναδόχου, τα παραπάνω ισχύουν με φθίνουσα σειρά με 
επικρατέστερο το κείμενο της Σύμβασης.  
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
και ο επιστημονικός υπεύθυνος από ένα. 
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Σελίδα 103 
  

Οι συμβαλλόμενοι 
Η Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος 

  
Μαρία Μαύρη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης, 
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

 

 

 

 




