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 1.   ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ    ΑΡΥΖ   ΚΑΗ   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ   ΣΖ   ΤΜΒΑΖ 

 

1. 1    ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Δπσλπκία TEΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ)  

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΣΔΡΜΑ ΜΑΓΝΖΗΑ 

Πφιε ΔΡΡΔ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 62 124 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο NUTS EL 526 & EL523 

Σειέθσλν 2321049106 

Φαμ 231046556 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν despoudi@teicm.gr  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Γεζπνχδε ηεξγηαλή 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν 

(URL 

www.teicm.gr 

 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, πνπ απνηειεί Κεληξηθή 

Κπβεξλεηηθή Αξρή ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ λ. 4412/2016 θαη αλήθεη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε 

(ππνηνκέαο Ννκηθά πξφζσπα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο (ΝΠΓΓ θαη 

ΝΠΗΓ).  

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Δθπαίδεπζε.  

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  
 

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ..  

 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr 
 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ despoudi@teicm.gr .  

 

1.2   ηνηρεία Γηαδηθαζίαο   –   Υξεκαηνδφηεζε  

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

mailto:despoudi@teicm.gr
http://www.teicm.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:despoudi@teicm.gr
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Ο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 

ηνπ λ. 4412/2016.  

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο  

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχκβαζεο είλαη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

(αξηζ. ελάξζ. έξγνπ «2017ΔΠ00810053» θαη πεξηιακβάλεηαη: 

ηελ πξάμε «Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-

2020» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 4936/06-10-2017 ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5009798. 

 Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

 

1. 3   πλνπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο   

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ βαζηθήο έξεπλαο θαη ε πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ βαζηθήο έξεπλαο 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα:  

 

Οη Κσδηθνί Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ πκβάζεσλ  (CPV) ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ηα 

ηκήκαηα ζηα νπνία ππνδηαηξείηαη ε ελ ιφγσ ζχκβαζε θαζψο θαη ν Πξνυπνινγηζκφο (ρσξίο 

ΦΠΑ) ηνπ θάζε ηκήκαηνο, εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 
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ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
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UAV με πολυφαςματικι camera (GREEN, 
RED, RED EDGE, NIR) και camera ορατοφ 
20Mpx, RTK καταγραφι  με δυνατότθτα 
κάλυψθσ περιοχϊν 

31712000-0 1    24.193,55 €  

  

Το απαραίτθτο λογιςμικό για τθ 
λειτουργία του ςυςτιματοσ και τθν 
επεξεργαςία των καταγραφϊν  

48100000-9 1      5.201,61 €  

Η/Υ μεγάλθσ υπολογιςτικισ ιςχφοσ για 
τθν επεξεργαςία των καταγραφϊν  30213000-5 1      2.822,58 €  

Συςκευι μζτρθςθσ LAI (Leaf Area Index) 
ςτο πεδίο 31682210-5 1      3.064,52 €  

GPS με ςφςτθμα HEPOS για μετριςεισ 
πεδίου και τθ γεωαναφορά των 
δεδομζνων τθλεπιςκόπθςθσ 

38112100-4 1      5.645,16 €  

UAV (πολυκόπτερο) με υψθλισ 
ανάλυςθσ κάμερα ορατοφ 31712000-0 1      1.612,90 €  

2 

Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα πλιρωσ 
αυτόνομου πολυκόπτερου 
ςυνοδευόμενο από το κατάλλθλο 
λογιςμικό 

31712000-0 1    16.088,71 €    
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3 

Ηχόμετρο τφπου Ι με επζκταςθ 
τριτοκταβικϊν φίλτρων 

33120000-7 

2      5.967,75 €    

Βακμονομθτισ θχομζτρου τφπου Ι  1         806,45 €    
Φορθτό 3κάναλο Δονθςιόμετρο 1      7.419,35 €    
κερμικι κάμερα 

1      3.790,32 €    

Ψθφιακό όργανο μζτρθςθσ ταχφτθτα 
αζρα και κερμοκραςίασ αζρα 
(ΑΝΕΜΟΜΕΤΟ ΘΕΜΟΜΕΤΟ) 

1 
        887,10 €  

  
Υγραςιόμετρο 

1         806,45 €    
 Πργανο μζτρθςθσ ςυντελεςτι 
κερμοπερατότθτασ U 1         846,77 €    

4 

Δ
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 Λογιςμικό IBM SPSS Statistics, IBM SPSS 
Modeler & IBM SPSS Amos 

48463000-1 1    54.056,45 €    

5 

Λ
ο
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ς

τι
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σ 
κα

ι 
Χ

ρ
θ

μ
/κ

ι
σ Λογιςμικό Οικονομοτεχνικϊν Μελετϊν - 

Λογιςμικό Μελετϊν Αναπτυξιακοφ 
Νόμου 

48443000-5 1    34.800,00 €    

6 
Λογιςμικό Ανάλυςθσ Κοινωνικϊν 
Δικτφων 48460000-0 1      5.000,00 €    

7 
Λογιςμικό Ανάλυςθσ 
Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 48443000-5 1    32.400,00 €    

8 

Δ
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ίκ
θ
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θ

σ 
υ

ς
τθ
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 Management Information System / 
Gamification Platform 

48422000-2 1    74.326,61 €    

9 

Μ
θ

χα
νι

κώ
ν 
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λθ

ρ
ο
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ο

ρ
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ι
σ 

ΣΕ
 

Ανθπωπόμοπθοπομποη Aldebaran 
Robotics, NAOH250505-A, NAO 
EVOLUTION ACADEMIC EDITION 2 31712000-0 1      6.920,16 €    

10 

Στακμοί Εργαςίασ Γραφικϊν υψθλϊν 
επιδόςεων (Graphics Worsktations) με 
Κάρτεσ Γραφικϊν Hi-End Nvidia Quadro 
M5000  

30214000-2 2      8.686,29 €    

11 

Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ευρυεκπομπισ 
DVB-T2 ςυμπεριλαμβανομζνου 
κεραιοςυςτιματοσ και πθγισ 
παραγωγισ ςιματοσ 

38900000-4 1    15.000,00 €    

12 

Ρεδιόμετρο μζτρθςθσ ςθμάτων 
ευρυεκπομπισ των προτφπων DVB-T2, 
DVB-C2, DVB-S2 κακϊσ και δικτφων Wi-
Fi 

31682210-5 1      2.500,00 €    

13 
25 ςτακμοί εργαςίασ (workstation) 
υψθλισ υπολογιςτικισ ιςχφοσ .  30214000-2 25    28.125,00 €    

14 
Δυο (2) ςτακμοί εργαςίασ (workstation) 
με υψθλισ υπολογιςτικισ ιςχφοσ με 
λειτουργικό IOS. 

30214000-2 2      6.430,65 €    
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15 

Σουίτα λογιςμικϊν για τον ζλεγχο 
λειτουργίασ, τθν ανάλυςθ,  ςχεδίαςθ 
(site surveying), μελζτθ ςυμβατότθτασ, 
μελζτθ επιδόςεων, μελζτθ αςφάλειασ 
αςφρματων δικτφων.  

48100000-9 1    16.250,00 €    

16 

Στακμοί Εργαςίασ NVIDIA® DIGITS™ 
DevBox με 4Χ παράλλθλεσ GPU υψθλισ 
απόδοςθσ για εφαρμογζσ παράλλθλθσ 
επεξεργαςίασ, ειδικό για αλγορίκμουσ 
Deep Learning. Χριςθ Ερευνθτικι και 
Εκπαιδευτικι 

30214000-2 2    14.376,61 €    

17 

Σ
Ε 

Κ
ΙΛ

Κ
Ι

 

Ρολφ–Aπλωτικό μθχάνθμα για ανοιχτά 
υφάςματα που να ζχει και ςφςτθμα για 
ςωλθνωτά υφάςματα 

31720000-9 1    21.000,00 €    

18 
Συςκευι μζτρθςθσ αντοχισ υφάςματοσ 
ςτθ τριβι και pilling, τφπου Martindale 31682210-5 1 

        14.153,23 
€  

  

19 
3D Virtual Design & Prototyping για 
τριςδιάςτατο ςχεδιαςμό προϊόντων 
ζνδυςθσ  

48320000-7 1 
        14.000,00 

€  
  

20 

Σμ
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α
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Μ

θ
χα
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ν 
ΣΕ

 

Φορθτό ςφςτθμα μζτρθςθσ εκπομπϊν 
ρφπων από αυτοκίνθτα και φορτθγά - 
PEMS (Portable Emission Measurement 
System) 

38300000-8 1 
        80.000,00 

€  
  

21 
Ψθφιακά κακοδθγοφμενθ μθχανι κοπισ 
και εγχάραξθσ Laser CO2  42962500-2 1 

        22.950,00 
€  

  

22 

Κατακόρυφοσ θλεκτρικόσ φοφρνοσ 
υψθλϊν κερμοκραςιϊν  

31720000-9 1      7.137,10 €    

  
 

 
      

  
 

 
   537.265,32€    

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ ηκεκάησλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 537.265,32€ ρσξίο ΦΠΑ 

(κε ΦΠΑ 24%  666.209,00 €), ε νπνία ρσξίδεηαη ζηα παξαθάησ ηκήκαηα:  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο μερσξηζηά γηα ην θάζε είδνο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο 

επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο θάζε Σκήκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.  
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο. 

 

Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα θάζε Σκήκα ρσξηζηά, αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ 

ηνπ Σκήκαηνο.  

 

1.4: Θεζκηθφ Πιαίζην  
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:  

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) ―Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»  
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 ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄114/4-8-2017) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, 

ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) ―Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 

ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο‖ θαη ηνπ λ. 

3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,  

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‘ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»  

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‘ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‘ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‘ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) ―Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ‖ γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ 

ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 

(Β‘ 1673) ζρεηηθά κε ηα ‗’Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‘‘, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) ―Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο‖,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‘ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) ―Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο‖ θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,  
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 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) ―Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα‖,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) ―Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία‖,  

 ηνπ π.δ 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”  

 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β΄1781/23.5.2017)  Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»  

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

―Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..),  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  

 

Δπίζεο:  

 

 Σεο αξηζκ. 4936/06-10-2017 απφθαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ έληαμε 

ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΣΔΗ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5009798 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 2014-2020».  

 Σελ µε αξηζµ. 209650/Ε1/30-11-2017 (ΦΔΚ ΤΟ∆∆ 642/4-12-2017) Τ.Α. µε ηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε ε εθινγή ηνπ ∆εµεηξίνπ Υαζάπε σο Πξχηαλε ηνπ Ηδξχµαηνο θαη ησλ ∆απΐδ 

Κσλζηαληίλνπ, Θενδσξίδνπ σηεξίνπ Μπξνθφξα Δπαγγειίαο, ηξνπζφπνπινπ Υαξάιαµπνπ 

θαη Μσυζηάδε Αλαζηάζηνπ σο Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Ηδξχµαηνο, µε ζεηεία απφ 1-12-2017 έσο 

30-11-2021, 

 Σελ αξηζκ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ 

ΚΜ, Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: ―Καζνξηζκφο ηνκέσλ επζχλεο – αξκνδηνηήησλ 

ησλ Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ‖, ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φχιινπ 4431/η.Β΄/15.12.2017), 

 Σε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ αξηζκ.4531/7.12.2017 απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 

4431/η.Β‘/15.12.2017 

 Σεο αξηζκ. 154/16/ 19-04-2018 ζέκα 16
ν
  απφθαζεο ηεο πγθιήηνπ γηα ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο.  

 Σελ αξηζ. ............... απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (έγγξαθν αξηζκ. ..............) επί ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο  

 Σνπ αξηζ. .............. εγγξάθνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, κε ην νπνίν δηαηππψλεηαη ε ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  
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 Σεο κε αξ. πξση. .................. απφθαζεο ηεο πγθιήηνπ γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 

(έγγξαθν αξηζ. ..........., ΑΓΑ: .........., ΑΓΑΜ: ..........) γηα ηελ έγθξηζε ηεο πίζησζεο θαη 

πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

1.5  Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε ..../....../........θαη ψξα .......... ,  

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο 

ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά ην άξζξν 27, παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016). 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr , ηελ ………., εκέξα ………… θαη ψξα …. ηελ ………., εκέξα ………… 

θαη ψξα ….  

 

1.6 Γεκνζηφηεηα    

   

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 

Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 

……/………/……... ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ.  

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν (ηνπηθφ 

θαη λνκαξρηαθφ...........................), ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :  

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL) :www.teicm.gr ζηελ δηαδξνκή : Tα λέα ηνπ Ηδξχκαηνο ► Πξφζθαηεο 

Αλαθνηλψζεηο ► Πξνθεξχμεηο ζηηο …./…./2018 

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ  
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν (ηνπηθφ θαη λνκαξρηαθφ) βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ δαπάλε δεκνζίεπζεο  ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ βαξχλεη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

1.7: Αξρέο Δθαξκνδφκελεο ζηε Γηαδηθαζία χλαςεο ηεο χκβαζεο  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:  

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

http://www.teicm.gr/
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εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ  

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

2.  ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 

2. 1      Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

2.1.1   Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη ηα αθφινπζα:  

 

 Σεο αξηζκ. 4936/06-10-2017 απφθαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ έληαμε 

ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΣΔΗ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5009798 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 2014-20120».  

 Σεο αξηζκ. 154/16/ 19-04-2018 ζέκα 16
ν
  απφθαζεο ηεο πγθιήηνπ γηα ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο.  

 Ζ αξηζ. ……….. απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αλαθνξηθά κε ηελ έγξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πξνθαηαξηηθήο δηαβνχιεπζεηο. 

 Ζ αξηζκ. ................ δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  

 Ζ αξηζκ. .............. (έγγξαθν αξηζκ. ...............) απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ 

πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  

 ε κε αξ. .................. Πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Ζ κε αξ. πξση. ................... Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο, κε ηελ έλδεημε φηη αθνξά ζχκβαζε 

πξνκήζεηαο, φπσο απηή δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ  

 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο.  

 ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  

 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά  

2.1.2  Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  
ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.  

 

2.1.3  Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ  
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ην αξγφηεξν 10 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
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πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.   

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ 

εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα 

ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά  ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 

φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.  

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 

αιιαγψλ.  

ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.  

2.1.4  Γιψζζα  
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα . Δηδηθά δε νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η έρνπλ ζπληαρζεί θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. ε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί 

ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε 

ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ην έγγξαθν.. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή.  

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

2.1.5 Δγγπήζεηο  
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Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 

θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 

ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‘ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.  

 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‘ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο 

ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη φρη δεζκεπηηθά παξέρνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ 

ηεο παξνχζαο ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο, θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαη πξνθαηαβνιήο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2     Γηθαίσκα πκκεηνρήο – Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο  

 

2.2.1   Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  
1) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε:  

 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 

2) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απηνί λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3)  ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο  

 

2.2.2.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 

έσο ην χςνο ηνπ 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ (άξζξν 72, παξ.1α ηνπ 

Ν.4412/2016), ε νπνία αλέξρεηαη αλά ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 
 A/A 

ΣΜΗΜΑΣΟ  
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ 
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UAV με πολυφαςματικι camera (GREEN, RED, RED EDGE, NIR) και camera 
ορατοφ 20Mpx, RTK καταγραφι  με δυνατότθτα κάλυψθσ περιοχϊν          483,87 €  

Το απαραίτθτο λογιςμικό για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και τθν 
επεξεργαςία των καταγραφϊν           104,03 €  

Η/Υ μεγάλθσ υπολογιςτικισ ιςχφοσ για τθν επεξεργαςία των καταγραφϊν  
           56,45 €  

Συςκευι μζτρθςθσ LAI (Leaf Area Index) ςτο πεδίο            61,29 €  
GPS με ςφςτθμα HEPOS για μετριςεισ πεδίου και τθ γεωαναφορά των 
δεδομζνων τθλεπιςκόπθςθσ          112,90 €  

UAV (πολυκόπτερο) με υψθλισ ανάλυςθσ κάμερα ορατοφ 
           32,26 €  

2 
Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα πλιρωσ αυτόνομου πολυκόπτερου 
ςυνοδευόμενο από το κατάλλθλο λογιςμικό          321,77 €  

3 

Ηχόμετρο τφπου Ι με επζκταςθ τριτοκταβικϊν φίλτρων 
         119,36 €  

Βακμονομθτισ θχομζτρου τφπου Ι             16,13 €  
Φορθτό 3κάναλο Δονθςιόμετρο 

         148,39 €  

κερμικι κάμερα            75,81 €  
Ψθφιακό όργανο μζτρθςθσ ταχφτθτα αζρα και κερμοκραςίασ αζρα 
(ΑΝΕΜΟΜΕΤΟ ΘΕΜΟΜΕΤΟ)            17,74 €  

Υγραςιόμετρο 
           16,13 €  

 Πργανο μζτρθςθσ ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ U 
           16,94 €  
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Λογιςμικό IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler & IBM SPSS Amos 

      1.081,13 €  

5 

Λ
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σ Λογιςμικό Οικονομοτεχνικϊν Μελετϊν - Λογιςμικό Μελετϊν 

Αναπτυξιακοφ Νόμου          696,00 €  

6 
Λογιςμικό Ανάλυςθσ Κοινωνικϊν Δικτφων 

         100,00 €  

7 
Λογιςμικό Ανάλυςθσ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 

         648,00 €  

8 
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 Management Information System / Gamification Platform 

      1.486,53 €  

9 

Μ
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ΣΕ
 

Ανθπωπόμοπθοπομποη Aldebaran Robotics, NAOH250505-A, NAO 
EVOLUTION A CADEMIC EDITION 2          138,40 €  

10 
Στακμοί Εργαςίασ Γραφικϊν υψθλϊν επιδόςεων (Graphics Worsktations) 
με Κάρτεσ Γραφικϊν Hi-End Nvidia Quadro M5000           173,73 €  

11 
Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ευρυεκπομπισ DVB-T2 ςυμπεριλαμβανομζνου 
κεραιοςυςτιματοσ και πθγισ παραγωγισ ςιματοσ          300,00 €  

12 
Ρεδιόμετρο μζτρθςθσ ςθμάτων ευρυεκπομπισ των προτφπων DVB-T2, 
DVB-C2, DVB-S2 κακϊσ και δικτφων Wi-Fi            50,00 €  

13 25 ςτακμοί εργαςίασ (workstation) υψθλισ υπολογιςτικισ ιςχφοσ .           562,50 €  

14 
Τζςςερεισ (2) ςτακμοί εργαςίασ (workstation) με υψθλισ υπολογιςτικισ 
ιςχφοσ με λειτουργικό IOS.          128,61 €  

15 

Σουίτα λογιςμικϊν για τον ζλεγχο λειτουργίασ, τθν ανάλυςθ,  ςχεδίαςθ 
(site surveying), μελζτθ ςυμβατότθτασ, μελζτθ επιδόςεων, μελζτθ 
αςφάλειασ αςφρματων δικτφων.  

         325,00 €  

16 

Στακμοί Εργαςίασ NVIDIA® DIGITS™ DevBox με 4Χ παράλλθλεσ GPU 
υψθλισ απόδοςθσ για εφαρμογζσ παράλλθλθσ επεξεργαςίασ, ειδικό για 
αλγορίκμουσ Deep Learning. Χριςθ Ερευνθτικι και Εκπαιδευτικι 

         287,53 €  

17 
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Ρολφ–Aπλωτικό μθχάνθμα για ανοιχτά υφάςματα που να ζχει και 
ςφςτθμα για ςωλθνωτά υφάςματα          420,00 €  

18 
Συςκευι μζτρθςθσ αντοχισ υφάςματοσ ςτθ τριβι και pilling, τφπου 
Martindale          283,06 €  

19 
3D Virtual Design & Prototyping για τριςδιάςτατο ςχεδιαςμό προϊόντων 
ζνδυςθσ           280,00 €  

20 
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Φορθτό ςφςτθμα μζτρθςθσ εκπομπϊν ρφπων από αυτοκίνθτα και 
φορτθγά - PEMS (Portable Emission Measurement System)            1.600,00 €  

21 
Ψθφιακά κακοδθγοφμενθ μθχανι κοπισ και εγχάραξθσ Laser CO2  

               459,00 €  

22 
Κατακόρυφοσ θλεκτρικόσ φοφρνοσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν  

               142,74 €  

     10.745,31 €  
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ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έλσζε 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο , ήηνη κέρξη  ……………., άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηήζεη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξαηείλνπλ πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  

 

2.2.2.2 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

 2.2.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 

έσο 2.2.7, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ 

πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

 

2.2.3.1 ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 
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εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο,  

 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  

 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 4198/2013 (Α΄ 215).  

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη‘ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε. 

 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

 

α) ηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 

κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή 

ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη  

 

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο.  
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Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο 

ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί 

ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

2.2.3.3  α) Καη‘ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πην θάησ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.  

 

β) Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 

4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

2.2.3.4 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

 

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016, 

  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 

εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 
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εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

 ε πεξηπηψζεηο χπαξμεο πηζαλήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη 

ππνρξεσκέλε λα εθδψζεη ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε απφθαζε,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

 

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

 

 (δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‘ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, 

  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

 

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

 

 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 
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2.2.3.6 Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο 

2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 

ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 

αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε 

εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο 

δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 

νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

2.2.3.9 Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

 

 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

 

 

2.2.4  Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε 

απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 

κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ 

Δπηκειεηήξην.  
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2.2.5  Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Α) ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα Σκήκαηα κε 

επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ απφ 50.000€ έσο 99.999€ ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη γηα ηα Σκήκαηα κε α/α: 4,   8 

θαη 20 ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ :  

i) εηδηθφ [ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο] εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 

2015, 2016 θαη 2017, ηνπιάρηζηνλ 50.000,00€.  

ii)λα δηαζέηνπλ θαηάιιειεο ηξαπεδηθέο βεβαηψζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 50.000,00€.  

Β) ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα Σκήκαηα κε 

επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ απφ 20.000€ έσο 49.999€ ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη γηα ηα Σκήκαηα κε α/α: 1, 3, 

5, 7, 13, 17, θαη 21 ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ :  

i) εηδηθφ [ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο] εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 

2015, 2016 θαη 2017, ηνπιάρηζηνλ 20.000,00€.  

ii)λα δηαζέηνπλ θαηάιιειεο ηξαπεδηθέο βεβαηψζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 20.000,00€.  

Γ) ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα Σκήκαηα κε 

επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ απφ 1€ έσο 19.999€ ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη γηα ηα Σκήκαηα κε α/α: 2, 6, 9, 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 θαη 22 ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ :  

i) εηδηθφ [ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο] εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 

2015, 2016 θαη 2017, ηνπιάρηζηνλ 10.000,00€.  

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα είδε πνπ εκπεξηέρνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο (Α, Β 

θαη Γ ) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5. ππνβάιινληαη μερσξηζηά ΔΔΔ γηα θάζε θαηεγνξία. 

 

2.2 6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  
ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, νθείινπλ λα δηαζέηνπλ:  

 

α) Καηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηε ρξήζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ (αθνξά ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηα Σκήκαηα κε α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 θαη 22)  

β) Καηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

ηξηεηία 2015, 2016 θαη 2017, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε, γηα είδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.  

γ) Πηζηνπνίεζε ISO ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. Οη αλσηέξσ πηζηνπνηήζεηο 

αθνξνχλ ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, φζν θαη ζηνπο 

θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη αλσηέξσ απαηηήζεηο 

ησλ Παξαγξάθσλ 5 θαη 6 θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο 

ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. 
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ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο,  ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε 

ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

 

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ 

νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ 

ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.  

 

2.2.8  Καλφλεο Απφδεημεο Πνηνηηθήο Δπηινγήο  

 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Καηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 

ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ 

ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

ε πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Σκήκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ΓΔΝ 

απαηηείηαη ε θαηάζεζε δηαθνξεηηθνχ ΔΔΔ γηα θάζε Σκήκα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.5. θαη 2.2.6.  
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 

(ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο 

παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 

2.2.8. 2 Απνδεηθηηθά κέζα  
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Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.7. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4 - 2.2.7).  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 

ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή 

ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ.  

 

Β. 1. Καηά ην ζηάδην πξηλ ηελ θαηαθχξσζε γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3, νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνζσξηλνί 

αλάδνρνη) πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

Η) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ή ειιείςεη απηνχ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο) έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, ήηνη ζπκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή 

εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

ΗΗ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ρψξαο.  

 

ΗΗΗ) Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο εθδηδφκελν απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο ή ρψξαο.  

 

IV) Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 
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δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ 

ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

παξαπάλσ ηξία πηζηνπνηεηηθά, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ εθδίδεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο 

ρψξα θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

V) Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ κε ην νπνίν λα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη 

ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.  

 

VI)  Τπεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ αθνξά ζηνλ 

ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο ηξεηο (3) ηειεπηαίεο 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο θαη‘ αλψηαην φξην, ζε ζπλάξηεζε πξνο ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ θχθιν εξγαζηψλ.  

 

VII) Καηάιιειεο ηξαπεδηθέο βεβαηψζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  

 

VIII) Καηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ηξηεηία, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή 

ηδησηηθνχ παξαιήπηε, γηα είδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. Οη παξαδφζεηο θαη 

νη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη, εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή, κε 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ δε (ν απνδέθηεο) είλαη 

ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ εληνιέα ή, εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε απιή δήισζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

 

IX) Πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζην Παξάξηεκα Η ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.  

 

X) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., 

αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα 

πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
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δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. Δπίζεο 

ππνβάιινληαη πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε 

ησλ δηαρεηξηζηψλ, λνκίκσλ εθπξνζψπσλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.) ηα νπνία ζα 

αλαθέξνπλ:  

α) ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ,  

β) ηελ έγθξηζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ην κέξνο ηεο ζχκβαζεο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο) πνπ αλαιακβάλεη θάζε 

κέινο ηεο Έλσζεο, 

γ) ηνλ νξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα ην δηαγσληζκφ ή ηνλ νξηζκφ θνηλνχ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 

ηεο έλσζεο γηα ην δηαγσληζκφ θαη ηνλ ηπρφλ νξηζκφ αληηθιήηνπ ηεο έλσζεο γηα ηε δηαγσληζκφ κε 

πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

δ) ην πληνληζηή ηεο Έλσζεο,  

ε) φηη ηα κέιε ηεο Έλσζεο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ  έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, γηα 

ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή 

έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

 

ΥΗ) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ή έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο ζαο α) 

ηξηψλ (3) πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ 

πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ή 

β) δχν (2) πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ (α) θαη (β) 

θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 

ΥΗΗ) Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη 

αλψλπκε εηαηξία. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο]:  

Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο 

έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, θαζψο θαη αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ 

(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην 

πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  
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Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο 

έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο 

έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε 

κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα 

ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο 

δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 

κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ 

θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε 

κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί 

ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο 

ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα 

απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία.  

 

XIII) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη φηη:  

α) δελ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο  

 

β) δελ απνηειεί εμσρψξηα εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3414/2005.  

 

γ) φηη δελ έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/2005, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3414/2005,  

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

2.3 Κξηηήξην αλάζεζεο  

 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Σν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο.  
 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

1) Ζ ηηκή  
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2) Ζ ζπκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε  

3) Ζ παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  

4) Ζ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο (service) κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ 

κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ.  

 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, ζα αμηνινγεζνχλ 

κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο.  

 

Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο πιελ ησλ νηθνλνκηθψλ (1), θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο (3) 

νκάδεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Ζ ηαπηφηεηα πξνζθνξάο κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηπρφλ ππεξθάιπςε 

ησλ απαηηήζεσλ 

70% 

ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

20% 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Ζ ακεζφηεηα  εμππεξέηεζε κεηά ηελ 

πψιεζε, ηερληθή ππνζηήξημε, χπαξμε 

αληαιιαθηηθψλ 

10% 

 100% 

 

2.3.2 Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ  

 

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 

βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.  

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ.  

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :  

U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ  

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.  

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν 

ιφγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν 

κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί 
 
 

𝜦  =    
 𝚷𝛒𝛐𝛔𝛗𝛆𝛒𝛉𝛆ί𝛔𝛂  𝛕𝛊𝛍ή 

𝚻𝛆𝛘𝛎𝛊𝛋ή 𝛃𝛂𝛉𝛍𝛐𝛌𝛐𝛄ί𝛂 𝛕𝛆𝛘𝛎𝛊𝛋ή𝛓 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛗𝛐𝛒ά𝛓
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 2. 4: Καηάξηηζε – Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ  

 

2.4. 1: Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ  
 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο 

Γηαθήξπμεο αλά Σκήκα 

 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο.  

 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ 

ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 

θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.  

 

2.4.2: Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

 

2.4.2.1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 

56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) ―Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»  

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 ―Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α. 

 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, 

ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ππνβάιινπλ κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη 

ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.  

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην 

ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί 

ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη 

ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]  

 

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:  

 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  

 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία 

θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα 

νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα 

έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά 

θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε 

αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.  

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε 

πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.  
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2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» (θαηά ην 

ζηάδην ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ-επί πνηλή απνθιεηζκνχ)  

 

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:  

 

α) Αίηεζε ζπκκεηνρήο, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα Σκήκαηα γηα 

ηα νπνία ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά.  

β) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα 2.1.5 

θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  

γ) Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016.  

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή 

αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο.  

 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/ 

files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αλαξηψληαη νδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ 

ΔΔΔ θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ.  

 

Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

θαη βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππεξεζία eΔΔΔ είλαη κία ειεθηξνληθή αίηεζε πνπ δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ εληχπνπ EEE. Δπνκέλσο δελ απνζεθεχεη δεδνκέλα. Σν eΔΔΔ, σο έληππν XML 

ή PDF, πξέπεη πάληα λα απνζεθεχεηαη ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή.  

 

ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ έρεη αλαξηεζεί ην ΔΔΔ γηα ζπκπιήξσζε κε ηηο 

αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ζε κνξθή XML. Δπίζεο, έρεη αλαξηεζεί θαη ζε 

κνξθή PDF γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ππνςεθίσλ.  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ΔΔΔ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην ππνβάιινπλ, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ζε κνξθή PDF, καδί κε ηα 

ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Δπίζεο, ππνβάιιεηαη θαη ην αληίζηνηρν αξρείν XML.  

Δηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Δληχπνπ χκβαζεο (ESPD) ν 

ππνςήθηνο ζα πξέπεη:  

 

 Να εηζέιζεη ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ θαη λα «θαηεβάζεη» ηελ αλαξηεκέλε εθεί (ζε κνξθή 

xml) θφξκα.  

 Να ηειεθνξηψζεη ην xml αξρείν ζηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd, επηιέγνληαο ηε γιψζζα (πρ ειιεληθά), ζηε ζπλέρεηα ηελ ηδηφηεηα 

«Οηθνλνκηθφο Φνξέαο» θαη κεηά «Δηζαγσγή» θαη λα ηειεθνξηψζεη ην xml αξρείν θαη ηέινο 

λα δειψζεη ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ (πρ «Διιάδα»).  

 Να ζπκπιεξψζεη ηα ζρεηηθά πεδία πνπ εκθαλίδνληαη ζηε θφξκα.  

 Να επηιέμεη «εμαγσγή» πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεχζεη ην αξρείν XML ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ηνπ.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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 Δπίζεο, λα επηιέμεη «εθηχπσζε» ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ ζπκπιεξσκέλε θφξκα ζε κνξθή 

pdf, γηα λα κπνξέζεη λα ην ππνγξάςεη ςεθηαθά.  

 Σα αξρεία XML θαη PDF (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν) πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ππνβιεζνχλ 

ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά.  

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ 

ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ 

πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά  

 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην ―Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο‖ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.  

 

Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, θαζψο θαη ηπρφλ 

θπιιάδηα ή prospectus, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αλάζεζεο.  

 

πληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθά αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξνλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 

λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή πξνζθνξά).  

Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

 

2.4.4  Πεξηερφκελα θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζην θάθειν 

«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην 

ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή (αξηζκφ) κε δπν (2) δεθαδηθά 
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ςεθία, πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ 

ηηκή ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, ρσξίο ην ΦΠΑ.  

 

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηινγή ηνπ 

ηξφπνπ πιεξσκήο). 

 

ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 

θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

 

Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‘ απηνχ 

εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε επξψ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζρέζε επξψ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 

Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Σέινο, ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο 

πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

2.4.5  Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ  
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 

νθηψ (8) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη 

ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.  

 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 

2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 

αξρηθή δηάξθεηα.  

 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
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πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 

ηελ πξνζθνξά, θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο.  

 

 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ  

 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:  

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 

πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 

(Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο 

ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. 

(Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

 

 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1 

ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,  

 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν3.1.1 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,  

 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά.  

 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο 

αλά ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,  

 

ζ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο. 
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3.      ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ  

 

3.1.1  Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ  
Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 

100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά» ηελ.....θαη ψξα......  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ 

απνζθξάγηζεο θαη ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ,  ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016.  

 

3.1.2  Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  
Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 

ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.  

Δηδηθφηεξα :  

 

α) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ ειέγρνπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ησλ 

Σερληθψλ Πξνζθνξψλ επηθπξψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» 

ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε  

κφλν ησλ ηερληθψλ  πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, πνπ ζπλερίδνπλ ζην δηαγσληζκφ. Ζ 

αμηνιφγεζε  θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ,  κε βάζε ηα  θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ  

άξζξνπ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο παξνχζεο.  
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο 

ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο.  

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ ζπλερίδνπλ ζην δηαγσληζκφ 

δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή 

βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε 

ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζην θξηηήξην .  

 

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηνλ ίδην ιφγν ηηκήο πξνο βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ («Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά 

ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 

ηεο παξνχζα 

 

 

 3.2  Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Γηθαηνινγεηηθψλ  πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ  
 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») θαηά 

ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη 

πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο.  ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

 

 Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο 

ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‘ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε. 
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Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο 

ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‘ αλψηαην 

φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

 

ζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ.  

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο, εάλ: 

  

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

 

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  
 

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα  κε ηα άξζξα 2.2.3 

(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.7 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο 
 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε 

θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα 

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 – 2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ 

ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε 

ηεο ζχκβαζεο  είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.  

 

3. 3    Καηαθχξσζε – χλαςε ζχκβαζεο  
 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ  
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έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016 εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη:  

 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ. 

 

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 

θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη.  

 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη ηα 

επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2  θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληαο 

ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  

εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη  απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ 

ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 

3.4     Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  
 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη 

έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά 

ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

 

 (α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ε ηειενκνηνηππία ή  

 

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο  

 

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
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ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη  

δεθαπέληε (15) εκέξεο  απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.  

 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» 

ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 

«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ Portable Document Format  (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην 

άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ (ΑΔΠΠ)  επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε 

πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα 

ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο  

δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ. 

4412/2016.  

 

Σν Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ:  

 

 Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016  

 

 Γηαβηβάδεη ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Ζ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο 

βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 

παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε 

νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εμέηαζε ηεο 

πξνζθπγήο.  

Οη ρξήζηεο- νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο 

απφ ηελ ΑΔΠΠ.  

 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 

4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.  

 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο 

αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016.  
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Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή 

ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.  

 

3. 5    Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο Αλάζεζεο  
 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή 

λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν 

πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
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4.      ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4. 1      Δγγπήζεηο  (Καιήο Δθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)  

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 γ) ηνπ λ. 

4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

εθηφο ΦΠΑ.  

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5  ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο.  

Γηα ηελ ππνβνήζεζε  ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη φρη δεζκεπηηθά παξέρεηαη ππφδεηγκα 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ηεο παξνχζαο.  

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο 

 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 4.5,  ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 

αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

 

ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Ζ 

πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο). 

 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη φρη δεζκεπηηθά, επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα 

ΗΗ ηεο παξνχζαο ππφδεηγκα εγγπεηηθή επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ παξάδνζεο γηα ην 

νπνίν θαηαηέζεθε, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 

 

Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 

ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο ή ζα 

πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.  
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4.2    πκβαηηθφ Πιαίζην – Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 

4.3.    Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο   
4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.4    Τπεξγνιαβία  

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε 

ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

 

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε 

αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ 

ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζία. 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο 

ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο 

είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

 

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.9.8 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 

αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην 

πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα 

επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο 

άλσ πνζνζηνχ. 
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ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη 

λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016. 

 4.5     Σξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο θαηά ηε Γηάξθεηά ηεο  
 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/2016.  

 

4.6    Γηθαίσκα Μνλνκεξνχο Λχζεο ηεο χκβαζεο  
 

4.6.1.   Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:  

 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,  

 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.  

 

 

 

 

 

5.      ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 

5. 1    Σξφπνο Πιεξσκήο  
 

 

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

Α.  κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ 100% ηεο πξνκήζεηαο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ.  

Β) Με ηε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 

Φ.Π.Α., κε ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγχεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ 

ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72§1 πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016.  

Δηδηθφηεξα:  

Σν 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε 

ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο πνζνχ πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 50% ηεο 

ζπκβαηηθήο δαπάλεο, ρσξίο ΦΠΑ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο.  
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Σν ππφινηπν πνζφ θαηαβάιιεηαη είηε κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ είηε κε 

πιεξσκή πνζνζηνχ 20% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ, κε ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο, 

θαηφπηλ ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ εμφθιεζε ηεο ππφινηπεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηνλ 

ζπλνιηθφ ΦΠΑ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ 

λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε. Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο 

εηζπξαρζείζαο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήςεσο ηεο πξνθαηαβνιήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ κηθξφηεξνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο ή αλ δελ εθδίδνληαη ηέηνηα 6κελεο δηάξθεηαο, πνπ ζα 

ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0.25 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, θαη Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.  

 

Ζ επηινγή ελφο εθ ησλ αλσηέξσ ηξφπσλ πιεξσκήο δηαηππψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνπο ππνςεθίνπο 

ζηνλ ππνθάθειν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο. 

 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, 

θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

 

5.1.2  Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 

αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)  

 

β)  Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).  

 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ 

επ‘ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ.  

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 



[44] 
 

5.2     Κήξπμε   νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

 

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ 

επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 

δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηα νξηδφκελα ζηελ ζην 

Παξάξηεκα Η Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ 

είδνπο.  

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:  

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε.  

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο  

 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νη παξαθάησ θπξψζεηο:  

 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

 

5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ 

Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε 

εθπξφζεζκα.  

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.  

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.  

 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 

φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 

παξάδνζεο πιηθψλ), 6.3. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί 
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ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β‘ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 νξγάλνπ.  

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 
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6.       ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

6.1    Υξφλνο   Παξάδνζεο  Τιηθψλ  
 

6.1.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζην ρξφλν πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 

Η Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά Σκήκα ηνπ δηαγσληζκνχ.   

Σα είδε παξαδίδνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ην Κέληξν Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο.  

 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 

207 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

6.1.2 Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο 

ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

 

6.1.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην ελδηαθεξφκελν Σκήκα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο λσξίηεξα.  

 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 

εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.  

6.2    Παξαιαβή Τιηθψλ – Υξφλνο θαη Σξφπνο Παξαιαβήο Τιηθψλ  

6.2.1 H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ 

δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν 

αλάδνρνο.   

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.  
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Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε 

ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 

παξαπέκπνληαη ζε επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016. Σα 

έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν.  

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 

εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.  

 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο.  

 

6.2.2 Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 

ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 

ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο 

ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ 

ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 

απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα 

βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 

πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν 

απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη 

πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ (πξαθηηθψλ).  

6.3     Απφξξηςε πκβαηηθψλ Τιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε  
6.3.1  ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.  

 

6.3.2 Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
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ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο.  

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  

6.3.3 Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 

2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

6.4     Δγγπεκέλε  ιεηηνπξγία  πξνκήζεηαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθηφο αλ άιισο αλαθέξεηαη ζηηο επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο, 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, 

ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο θαη ρξνληθήο ηζρχνο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο.  

Με ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη φρη δεζκεπηηθά παξέρεηαη ππφδεηγκα εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζην Παξάξηεκα IIΗ ηεο παξνχζαο.  

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα 

πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη 

ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο.  

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ‘ φινλ ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ 

έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην 

ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν.  

 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  
Γελ επηηξέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

έξξεο   00 – 00 - 2018 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

ΤΜΗΜΑ 1     

 

Α.  UAV κε πνιπθαζκαηηθή camera (GREEN, RED, RED EDGE, NIR) θαη camera νξαηνχ 

20Mpx, RTK 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   24.193,55€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        ( 30.000€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

1. Πξνδηαγξαθέο  

 

Φνξέαο: (Drone)  

• Αθίλδπλν ζε πηζαλέο ζπγθξνχζεηο, εχθνιε απνγείσζε θαη πξνζγείσζε ρσξίο ηε ρξήζε θαηαπέιηε 

ή άιισλ ηερληθψλ κέζσλ (απνγείσζε κε ρέξηα ή απηφλνκα απφ νπνπδήπνηε).  

• Καηάιιειν αεξνδπλακηθφ πξνθίι γηα ζηαζεξφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο κε αλέκνπο 

ηνπιάρηζηνλ 5 κπνθφξ (bft).  

• Δπηθνηλσλία κε ηνλ ρεηξηζηή κέζσ ξαδηνδεχμεο κε κέγηζηε εκβέιεηα ηνπιάρηζηνλ 2.5km 

• Μπαηαξία πνπ παξέρεη απηνλνκία πηήζεο κεγαιχηεξε ησλ 50 ιεπηψλ ηεο ψξαο κε ηαρχηεηεο 

πηήζεο ηνπιάρηζηνλ 8m/s.  

• Kαηαγξαθή RTK (Real Time Kinematic) κε αθξίβεηα θαηαγξαθήο 4cm ή θαιχηεξε (<4c) ρσξίο 

ηε ρξήζε θσηνζηαζεξψλ (ζεκείσλ ειέγρνπ ζην έδαθνο).  

• Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο πιάγησλ ιήςεσλ  

• Γπλαηφηεηα γξακκηθήο πξνζγείσζεο ζε πξνεπηιεγκέλεο απφ ηνλ ρεηξηζηή ζέζεηο πξνζέγγηζεο θαη 

κε αθξίβεηα γχξσ απφ ηελ επηζπκεηή ζέζε.  

• Με ινγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ/ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο πηήζεο.  

• Με αλζεθηηθή ζην πεδίν ζήθε κεηαθνξάο.  

• Γπλαηφηεηα ειέγρνπ αηζζεηήξσλ πξηλ ηελ πηήζε.  

• Απνζήθεπζε θαηαγξαθψλ ζην ζχζηεκα.  

• Κηλεηήξαο κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο.  

 

Αηζζεηήξεο:  

• Πνιπθαζκαηηθή θάκεξα θαηάιιειε γηα ραξηνγξάθεζε θαιχςεσλ γήο (γηα πεξηβαιινληηθέο θαη 

γεσξγηθέο εθαξκνγέο θαζψο θαη γηα εθαξκνγέο πξφιεςεο & δηαρείξηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ).  

• Καηαγξαθέαο νξαηνχ (camera) RGB  

• Πνιπθαζκαηηθφο Καηαγξαθέαο (camera) ζε 4 θαζκαηηθέο δψλεο ηνπιάρηζηνλ 1.2Mpixel, 10 bits. 

Οη θαζκαηηθέο δψλεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο Red Edge θαη NIR (εγγχο 

ππέξπζξν) σο δηαθνξεηηθέο δψλεο.  

• Απηφκαηε ξχζκηζε/δηφξζσζε (calibration) κε ρξήζε αηζζεηήξα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο  

• IMU + Magnetometer  

• Τςειή ηαρχηεηα θαηαγξαθήο εηθφλσλ αλεμάξηεηα απφ ην UAV.  
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• Απνζήθεπζε θαηαγξαθψλ ζηε ζπζθεπή (SD card)  

• Σππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν (PTP) γηα επηθνηλσλία κε ην UAV  

• Σξνθνδνζία κε USB  

• GPS 

 

 

Β.  Λνγηζκηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ θαηαγξαθψλ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   5.201,61€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ   (6.450,00€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

1. Πξνδηαγξαθέο: Πίλαθαο Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Λνγηζκηθνχ Φσηνγξακκεηξίαο / 

Δπεμεξγαζίαο θαηαγξαθψλ πεδίνπ.  

Όιεο νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ειάρηζηεο.  

Σν ινγηζκηθφ θσηνγξακκεηξίαο ζα κπνξεί λα ιακβάλεη πιήζνο θσηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

αλεμαξηήησο αηζζεηήξα ή θάκεξαο θαη λα παξάγεη δεδνκέλα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

νξζνθσηνράξηεο, 3D λέθε ζεκείσλ, ςεθηαθά κνληέια επηθάλεηαο (DSM) θαη εδάθνπο (DTM)θαηά 

πεξίπησζε, ράξηεο αλάθιαζεο ζε δηάθνξεο δψλεο ηνπ Ζ/Μ θάζκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

Red Edge θαη ηνπ NIR (εγγχο ππέξπζξνπ). Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνλ ππνινγηζκφ βαζηθψλ 

δεηθηψλ βιάζηεζεο (πρ. NDVI) θαη λα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα πξνγξακκαηίζεη ηνπο δηθνχο ηνπ 

δείθηεο.  

Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ςεθηνπνίεζε εληφο ηνπ 3D λέθνπο ζεκείσλ θαη λα απνζεθεχεη 3D 

polylines θαη polygons ζε γλσζηά formats ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ DXF, Shapefile θαη DGN. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη  πξνθίι  αλαγλψξηζεο  ησλ πξνηεηλφκελσλ θακεξψλ 

  

 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΛΑΥΗΣΖ 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

1. Να ππνζηεξίδεη ην κνληέιν/κνληέια αηζζεηήξσλ ηνπ 

UAV θαη λα κνληεινπνηεί ην θπιηφκελν δηάθξαγκα απφ 

αληίζηνηρεο θάκεξεο, βειηηψλνληαο ηελ αθξίβεηα ησλ 

3D θαη 2D δεδνκέλσλ. 

  

2. Σν ινγηζκηθφ λα είλαη ζπκβαηφ κε Microsoft Windows 

7/8/8.1/10 64bit 

  

3. Να επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία θσηνγξαθηψλ κε ή ρσξίο 

geotagging. 

  

4. Να ππνζηεξίδεη ηελ πξνβνιή ΔΓΑ87 θαζψο θαη ηελ 

πξνβνιή HTRS07 

  

5. Να παξέρεη αιγφξηζκνπο απηφκαηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εηθφλσλ 

  

6. Να παξέρεη αιγφξηζκνπο δεκηνπξγίαο 3D λέθνπο   



[51] 
 

ζεκείσλ θαη αιγφξηζκνπο παξαγσγήο 3D επηθαλεηψλ, 

3D texture mesh 

7. Να παξέρεη αιγφξηζκνπο ηαμηλφκεζεο ηνπ λέθνπο   

8. Να παξάγεη κνληέια επηθαλείαο DSM θαη κνληέια 

εδάθνπο DTM θαη νξζνθσηνράξηεο κε πιήξσο 

ειεγρφκελν απφ ηνλ αλαιπηή κέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ 

(pixel size) 

  

9. Να παξάγεη απηφκαηα ηζνυςείο θακπχιεο απφ έλα 

ςεθηαθφ κνληέιν DSM ή DTM κε νπνηαδήπνηε 

ηζνδηάζηαζε επηιέγεη ν αλαιπηήο 

  

10. Να παξάγεη video εηθνληθήο πεξηήγεζεο ζηνλ 3D ρψξν 

πνπ έρεη θαηαγξαθεί 

  

11. Να επηηξέπεη ηελ ςεθηνπνίεζε ζηνλ 3d ρψξν κε 

αλαθνξά ζηηο θσηνγξαθίεο θαη λα  

απνζεθεχεη ηα δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα ζε 2D ή 3D 

format φπσο DXF, Shapefile θαη DSM  

 

  

12. Να ππνζηεξίδεη επίιπζε πιάγησλ εηθφλσλ θαη 

παξαγσγή νξζν-ηνκψλ  

 

  

13. Να ππνζηεξίδεη νγθνκεηξήζεηο ζηνλ 3D ρψξν    

14. Να επηιχεη εηθφλεο κε θάζκαηα πέξαλ ηνπ νξαηνχ κε 

ζθνπφ ηελ παξαγσγή ραξηψλ αλάθιαζεο.  

  

15 Να ελζσκαηψλεη αιγφξηζκνπο νπηηθνπνίεζεο 

θαζκάησλ φπσο 14bit ζεξκηθέο εηθφλεο θαη εηθφλεο ζην 

εγγχο ππέξπζξν.  

  

16. Να ππνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή ραξηψλ κε δείθηεο 

βιάζηεζεο φπσο ν NDVI θαη επηπιένλ λα επηηξέπεη 

ζηνλ ρξήζε λα εηζάγεη ην δηθφ ηνπ ηππνιφγην γηα 

ππνινγηζκφ άιισλ δεηθηψλ  

  

17. Να ζπλνδεχεηαη απφ ςεθηαθφ πιηθφ εθπαίδεπζεο θαη λα 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο (ζε εξγαζηήξην κε ηαπηφρξνλε άκεζε 

πξφζβαζε εθπαηδεπφκελσλ) ρσξίο επηπιένλ θφζηνο.  

  

 

 

C.  Ζ/Τ κεγάιεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θαηαγξαθψλ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   2.822,58€ ΥΧΡΗ ΦΠΑ  (3.500€ ΜΔ ΦΠΑ) 

 

1. Πξνδηαγξαθέο   κε νζφλε  
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Ο Ζ/Τ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θσηνγξακκεηξηθή επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ θαη ηα ηερληθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ηα ειάρηζηα απαηηεηά 

Ζ/Τ 

Κνπηί   Mid-Tower Case 

Δπεμεξγαζηήο  ηνπιάρηζηνλ quad core ή hexacore Intel i7/Xeon.  

Φχμε επεμεξγαζηή Τδξφςπμε  

Μλήκε RAM 32GB DDR4 2666MHz  

Κάξηα Γξαθηθψλ ζπκβαηή κε OpenGL 3.2 θαη ηνπιάρηζηνλ   8GB RAM 

Σξνθνδνηηθφ 750W 

Γίζθνο SSD 512SSD 960  

Γίζθνο HDD 3TB SATA III  

Μεηξηθή ζπκβαηή κε ηα παξαπάλσ  

Πεξηθεξεηαθά : MS k/b + mouse 1600dpi 

 

Οζφλε:  

Σχπνο LED  

Panel TN 

Γηαγψληνο 27 "  

Αλάιπζε 4K 

Αληίζεζε 800:1  

Υξφλνο απφθξηζεο 3 ms  

Ρπζκφο Αλαλέσζεο 60 Hz 

 

 

D. πζθεπή κέηξεζεο LAI (Leaf Area Index) ζην πεδίν 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   3.064,52€ ΥΧΡΗ ΦΠΑ   (3.800€ ΜΔ ΦΠΑ) 

 

1. Πξνδηαγξαθέο: Πίλαθαο Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζπζθεπήο κε ζχζηεκα Leaf Area Index 

(LAI) 

 

 Όιεο νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ειάρηζηεο.  

Ζ θνξεηή ζπζθεπή κέηξεζεο Leaf Area Index (LAI) ζην πεδίν, παξέρεη άκεζεο κεηξήζεηο ηνπ 

δείθηε θαη απνζήθεπζε ησλ κεηξήζεσλ ζηε ζπζθεπή γηα εχθνιε κεηαθνξά ηνπο ζε Ζ/Τ. 

 

 Α/Α  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  

1  Φνξεηή ζπζθεπή (ειαθξηά, εχθνιε ζηε κεηαθνξά) θαηάιιειε γηα εξγαζίεο πεδίνπ (πξνζηαζία απφ 

ζθφλε, πγξαζία θιπ)  

2  Να δηαζέηεη ζήθε απνζήθεπζεο γηα πξνζηαζία θαη εχθνιε κεηαθνξά  

3  πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 0 έσο 50 βαζκνχο Κειζίνπ  
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4  Να παξέρεη κεηξήζεηο LAI (Leaf Area Index) κε 400-700nm bandpass filter γηα κεηξήζεηο LAI  

5  Να παξέρεη κεηξήζεηο PAR (Photosynthetic Active Radiation) κε 400-700nm bandpass filter γηα 

κεηξήζεηο PAR  

6  Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κε κπαηαξία (θνηλέο κπαηαξίεο ή επαλαθνξηηδφκελεο), γηα ηνπιάρηζηνλ 24 

ψξεο  

7  Να δηαζέηεη GPS γηα θαηαγξαθή ζέζεο  

8  Να δηαζέηεη βάζε (tripod)  

9  Να δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα γηα εχθνιε κεηαθνξά κεηξήζεσλ ζε Ζ/Τ  

 

 

 

E.   GPS κε ζχζηεκα HEPOS (d) γηα γεσαλαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ηειεπηζθφπεζεο 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   5.645,16€ ΥΧΡΗ ΦΠΑ  (7.000€ ΜΔ ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο:  Πίλαθαο Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζπζθεπήο  GPS κε ζχζηεκα HEPOS 

 

To ζχζηεκα θαηαγξαθήο ζέζεο κε πςειή αθξίβεηα πξέπεη λα έρεη κηθξφ βάξνο, λα είλαη  απιφ ζην 

ρεηξηζκφ, λα παξέρεη πςειή αθξίβεηα κε πςειή ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ζην πεδίν θαη λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα εχθνιεο κεηαθνξάο ησλ κεηξήζεσλ πεδίνπ ζε Ζ/Τ γηα ηελ απαξαίηεηε επεμεξγαζία. 

Θα πξέπεη επίζεο λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο base ή rover εθ‘ φζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ.  

Όιεο νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ειάρηζηεο. 

 

 Α /A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

1  Φνξεηή ζπζθεπή (ειαθξηά, εχθνιε ζηε κεηαθνξά) θαηάιιειε γηα εξγαζίεο πεδίνπ (πξνζηαζία 

απφ ζθφλε, πγξαζία θιπ)  

IP67 Environmental Protection  

2  Να δηαζέηεη ζήθε απνζήθεπζεο γηα πξνζηαζία θαη εχθνιε κεηαθνξά  

3  Να δηαζέηεη φια ηα παξειθφκελα γηα ρξήζε ζην πεδίν (πρ. ζηπιαηφ αλζξαθνλεκάησλ) θαη ζην 

γξαθείν (θαιψδηα, θνξηηζηέο, κεηαηξνπείο εθ‘ φζνλ ρξεηάδνληαη, κπαηαξίεο)  

4  Δπηθνηλσλία κε Ζ/Τ κέζσ ζπξψλ (ports), Bluetooth. Να δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα 

παξειθφκελα γηα εχθνιε κεηαθνξά κεηξήζεσλ ζε Ζ/Τ  

5  Να αμηνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα δνξπθνξηθά ζήκαηα: GPS, GLONASS, GALILEO, GIOVE A 

& B, QZSS, BeiDou, SBAS  

6  Γέθηεο δχν ζπρλνηήησλ γηα ηε ιήςε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ εληνπηζκνχ 

ζέζεο.  

7  Σειερεηξηζηήξην γηα έιεγρν θαη ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο  

8  Υξεζηκνπνίεζε αξρείσλ txt, dxf, shapefiles θαη raster.  

9  Απνζήθεπζε κεηξήζεσλ ζε SD card  

10  Communications over GSM (3.5G UMTS/HSDPA GSM) θαη UHF  
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11  Αθξίβεηα κεηξήζεσλ:  

RTK: Horizontal 8mm + 1ppm, Vertical: 15mm +1 ppm  

PP: Horizontal 2.5mm + 1ppm; Vertical 5mm + 1 ppm  

RTK Init: <10sn  

Confidence level: 99%  

12  Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο κεηξήζεσλ πεδίνπ  

13  Μία εηήζηα ζπλδξνκή δηθηχνπ παξνρήο δνξπθνξηθψλ δηνξζψζεσλ GNSS γηα θηλεκαηηθέο 

εθαξκνγέο (RTK) πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.  

14  Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ  

 

 

F.   ΤΣΖΜΑ ΠΟΛΤΚΟΠΣΔΡΟΤ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:  1.612,90€ ΥΧΡΗ ΦΠΑ  (2.000€ ΜΔ ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο:  Πίλαθαο Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ χζηεκα Πνιπθνπηέξνπ  

 

 UAV κε πςειήο αλάιπζεο θάκεξα (νξαηνχ), κε δπλαηφηεηα αηψξεζεο γηα απνηππψζεηο 

θαηαθφξπθσλ πξαλψλ (αλάιπζε θηλδχλνπ θαηνιηζζήζεσλ), πεξηνρψλ κε πςειή θπηνθάιπςε 

(φπσο απηέο ζηηο νπνίεο ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ πιεκκπξηθά θαηλφκελα-γηα αλάιπζε θηλδχλνπ 

πιεκκπξψλ), ηερληθψλ έξγσλ (γηα εθηίκεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο).   

 

Πίλαθαο Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Όιεο νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη σο ειάρηζηεο. 

 

 

 Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΕΛΑΧΙΣΗ ΑΠΑΙΣΗΗ  

1  Δίδνο κε επαλδξσκέλνπ  Καηαθφξπθεο αηψξεζεο/ 

πνιπθφπηεξν  

2  Δλζσκαησκέλε θσηνγξαθηθή θάκεξα  Να δηαζέηεη  

3  Αλάιπζε θσηνγξαθηψλ  20 Mpix  

4  Αλάιπζε βίληεν  4Κ, 2.7K, FHD, HD  

5  χζηεκα Gimbal  3 αμφλσλ  

6  χζηεκα GNSS  GPS & GLONASS  

7  Γπλαηφηεηα geotagging ησλ θσηνγξαθηψλ  Να δηαζέηεη  

8  Αηζζεηήξηα απνθπγήο εκπνδίσλ  Οιφπιεπξα (Δκπξφο πίζσ δεμηά 

αξηζηεξά θαη θάησ)  

9  Διάρηζηνο ρξφλνο πηήζεο κε 1 κπαηαξία θαη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ 2 ζπλνιηθά κπαηαξίεο  

25 ιεπηά  

10  χζηεκα κεηάδνζεο εηθφλαο απφ ηελ θάκεξα  FPV 720p  

11  Σειερεηξηζηήξην  2.4Ghz & 5Ghz  
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12  Δπαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ηειερεηξηζηεξίνπ  6000mAh  

13  Θέζε ζηήξημεο Tablet/Smartphone  Να δηαζέηεη  

14  Δθαξκνγή δηαρείξηζεο ηνπ drone ζπκβαηή κε android & iOS  Να δηαζέηεη  

15  χλδεζε Tablet κε ρεηξηζηήξην γηα κεηαθνξά εηθφλαο ρεηξηζκφ 

ηνπ drone θαη κεηάδνζε ηειεκεηξίαο  

Να δηαζέηεη USB  

16  Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ πηήζεο κε waypoints  Να δηαζέηεη  

17  Αθξίβεηα αηψξεζεο  Καηαθφξπθε +/- 0.5 m  

Οξηδφληηα +/- 1.5 m  

18  Να παξέρεη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα πξνζηαζία ηεο 

ζπζθεπήο (απηφκαηε απνγείσζε θαη πξνζγείσζε, απηφκαηε 

επηζηξνθή ζην ζεκείν απνγείσζεο θαη ελεξγνπνίεζε 

ζπλαγεξκνχ ρακειήο κπαηαξίαο).  

Να δηαζέηεη  

19  Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πιηθφ εθπαίδεπζεο ζε 

ςεθηαθή κνξθή.  

Να παξέρνληαη εθπαηδεπηηθά 

video θαη εγρεηξίδηα ζε κνξθή 

PDF  

20  Να πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα ηνπ 

drone φπσο θνξηηζηήο, θαιψδηα ζχλδεζεο θαζψο θαη έλα 

επηπιένλ ζεη πξνπειψλ.  

Να δηαζέηεη  

21  Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ  Να παξέρεηαη  

 

 

 

 
ΤΜΗΜΑ 2    
 

Α. Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιήξσο απηφλνκνπ πνιπθφπηεξνπ ζπλνδεπφκελν απφ ην 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   16.088,71€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ ( 19.950,00€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο:  «Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιήξσο απηφλνκνπ πνιπθφπηεξνπ ζπλνδεπφκελν απφ ην 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ»  

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ  
 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πεηά απηφλνκα ρσξίο ηε ρξήζε ηειερεηξηζκνχ θαη λα παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα αεξνθσηνγξάθεζεο. Οη θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην νξαηφ 

θάζκα, αιιά λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζε θαηαγξαθή εηθφλσλ θαη ζηελ ζεξκηθή θαζκαηηθή πεξηνρή.  

Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ινγηζκηθφ νξγάλσζεο πηήζεο θαη ζπιινγήο ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δσληαλή επνπηεία ηεο πηήζεο θαη λα δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα λα παξεκβαίλεη θαη λα αιιάδεη είηε ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία είηε κε 

ηηο αεξνθσηνγξαθίεο.  

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ακθίδξνκε αζχξκαηε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πηεηηθνχ κέζνπ 

θαη ελφο Ζ/Τ πεδίνπ γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ηειεκεηξίαο. ια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

έρνπλ νινθιεξσζεί σο ζχζηεκα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πηεηηθνχ κέζνπ, ν νπνίνο λα εγγπάηαη 
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ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμ‘ νινθιήξνπ παξέρνληαο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ.  

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  
 

Οη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο είλαη νη ειάρηζηεο απαηηεηέο (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) 

 

Πνιπθφπηεξν 

Σχπνο V-shapedηεηξαθφπηεξν 

Κηλεηήξεο 4 x electric brushless motors 

Έιηθεο 4 

Βάξνο–πιήξεοθνξηίν <2,2kg 

Υξφλνοπηήζεο >20min 

Μέγηζηεηαρχηεηααλφδνπ >6m/s 

Μέγηζηεεπηηξεπφκελεηαρχηεηα 

αλέκνπ 
Automatic flight:8m/s, Manual flight: 12m/sec 

Autopilot&control IMU,magnetometer,barometer, GPS 

Τιηθφθαηαζθεπήο 

Καηά πξνηίκεζε moulded carbon fibre arms and legs, 

precision-molded magnesium frame, precision-molded 

injected plastic 

Θεξκνθξαζίαιεηηνπξγίαο -10
ν
  κέρξη 40

ν
 

Αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο 

Κύριο Σύζηημα Επικοινωνίας 

Σχπνο 
Γηπιέο ςεθηαθέο πνιπθαηεπζπληηθέο θεξαίεο δχν (2) 

ζπρλνηήησλ κε θξππηνγξάθεζε ζήκαηνο 

πρλφηεηα 2.4GHz & 5GHz 

Δκβέιεηα >1,5Km 

Τηλετειριζμός 

Σχπνο Φεθηαθφο 

πρλφηεηα 2.4GHz 

Δκβέιεηα >750m 

 

Μπαηαρίες 

Σερλνινγία Smart Battery 

Σχπνο Lipo 

Δλδείμεηο On battery 

Υξφλνο θφξηηζεο <2.0 h 

Υξφλνο θφξηηζεο <2.0 h 

On-board computing 

Σχπνο 4 on-board CPUs 
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Quad-core processor Principal  autopilot & artificial intelligence 

Dual-core processor Video co-processing 

Single-core processor Low-level autopilot (safety fallback) and motor control 

Single-core processor Communication link management 

ΟπηικάΣσζηήμαηα 

Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 

>35 MP, mechanical shutter DNG (RAW image with correction 

metadata) 

Ground sampling distance (GSD): 

-1 mm/pixel at 6 m 

-1cm/pixel  at 60 m 

Recorded on board Geo-referenced (position & orientation) 

 

Βηληενθάκεξα HD (1280 x 720 pixels) Recorded on board or streamed 

Horizontal fieldofview >60 degrees 

Digital Zoom 6x 

Θεξκηθή θάκεξα 
Thermal (80x60pixels) overlaid on main camera stream, FOV 

50ν, Edge enhancement 

HeadCam and 4sideCams 640x480,FOV100ν 

Φψηα 1xHead Lamp for Video, 1xFlash 

Σσζηήμαηα Αζθαλείας 

navCams Σνπιάρηζηνλ 5 (εκπξφζζην, νπίζζην αξηζηεξφ, δεμί & θάησ) 

Ultrasonic sensors 

Σνπιάρηζηνλ 5 sensors (εκπξφζζην,  νπίζζην αξηζηεξφ, δεμί & 

θάησ) εσο 6m γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ, Audio and 

visual object warning 

Φψηα πινήγεζεο 
2x δεμηά  

2xαξηζηεξά 

Φψηα απνθπγήο ζχγθξνπζεο 1 x πάλσ, 1 x θάησ 

χζηεκα απνθπγήο ζχγθξνπζεο Απηφκαηε απνθπγή ζχγθξνπζεο 

Πξνζέγγηζε ζε απνζηάζεηο Μέρξη 3m 

Λεηηνπξγίεο Geofencing 

Return Home, Emergency Stop, 

Emergency Landing, Hold Position 

Abortmission, Abort Landing, 

Motorcut-off  

Ναη 

 

Λνγηζκηθφ ηαζκνχ εδάθνπο 

Να αλαθεξζεί ην φλνκα ηνπ ινγηζκηθνχ, ε έθδνζε, ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο 

Σν ινγηζκηθφ λα δχλαηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε επηπιένλ Ζ/Τ, ρσξίο πξφζζεην θφζηνο  



[58] 
 

Να είλαη θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Microsoft Windows XP ή λεψηεξν 

Σν ινγηζκηθφ λα επηηξέπεη ηνλ ζρεδηαζκφ πηήζεο επί ράξηε απφ δσξεάλ ππεξεζίεο ραξηνγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ.  

Να επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή raster ράξηε ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη αξρείσλ ηχπνπ kml 

Να δίλεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ψζηε ν ρξήζηεο λα ζρεδηάδεη πάλσ ζηνλ ράξηε ηελ επηζπκεηή πνξεία 

ρεηξνθίλεηα, κε δηαδηθαζίεο draganddrop 

Να ππάξρεη θαηάιιειε ξνπηίλα απηφκαηεο ζρεδίαζεο πηήζεο κε παξακέηξνπο, φπσο επηζπκεηφ pixelsize 

θαη πνζνζηφ επηθάιπςεο ησλ θσηνγξαθηψλ γηα απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζρεδίσλ 

πηήζεο 

Να κπνξεί λα απνζεθεχεη ζρέδηα πηήζεο, ηφζν ηνπηθά ζε απνζεθεπηηθφ κέζν ηνπ Ζ/Τ, φζν θαη ζηε κλήκε 

ηνπ πηεηηθνχ κέζνπ 

Να κπνξεί λα πξνζνκνηψλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πηήζεο ζην γξαθείν, ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο, φπσο 

ηαρχηεηα θαη δηεχζπλζε αλέκνπ θαη λα παξάγεη ζηαηηζηηθά, φπσο πνζνζηφ επηθάιπςεο θσηνγξαθηψλ, 

πιήζνο θσηνγξαθηψλ, δηάξθεηα πηήζεο θαη απφζηαζε πηήζεο.  

Να κπνξεί λα νξίδεη ν ρξήζηεο ην ζεκείν πξνζγείσζεο ηνπ κέζνπ, σο δηαθνξεηηθφ απφ ην ζεκείν 

απνγείσζεο 

Να κπνξεί λα ζπλδέεηαη κέζσ ηεο αζχξκαηεο ξαδηνδεχμεο κε ην πηεηηθφ κέζν θαη λα κεηαθέξνληαη απφ 

απηφ δεδνκέλα ηειεκεηξίαο, φπσο ηαρχηεηα πηήζεο, ηαρχηεηα αλέκνπ, ηξέρνπζα ζέζε, θαηάζηαζε 

κπαηαξίαο, κελχκαηα πξνεηδνπνηήζεσλ θιπ 

Να κπνξεί λα απνζηέιιεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνο ην πηεηηθφ κέζν εληνιέο αιιαγήο ηνπ ζρεδίνπ πηήζεο, 

εληνιέο αθχξσζεο πηήζεο θιπ 

Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κνληέια εδάθνπο, ψζηε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο πηήζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην 

αλάγιπθν. 

Να παξέρεη πξφβιεςε θαηξνχ γηα ηηο πξνζερείο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ πηήζεο κέξεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ πηήζεσλ 

 

Λοιπά 

Να παξέρεηαη πιήξεο εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ 2 εκεξψλ& ζπλερήο ηερληθή ππνζηήξημε ζηνλ ρεηξηζκφ, ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη εθκάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ζρεδηαζκφ θαη παξαθνινχζεζε πηήζεσλ 

Να παξέρεηαη εγγχεζε 1 έηνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

Να πξνζθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 κπαηαξίεο 

Να πξνζθέξνληαη φινη νη απαξαίηεηνη θνξηηζηέο θαη πηζαλά θαιψδηα δηαζχλδεζεο ηνπ κέζνπ κε H/Y γηα 

κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο ηνπ firmware 

Να πξνζθέξνληαη δσξεάλ αλαβαζκίζεηο firmware γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο 
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Σν πξντφλ λα ζπζθεπάδεηαη ζε ζπκπαγή ζήθε αζθαινχο κεηαθνξάο ψζηε λα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη 

εχθνια απφ έλα άηνκν 

To πποϊόν να έσει πιζηοποίηζη CE 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 
 
1. Ζρφκεηξν ηχπνπ Η κε επέθηαζε ηξηηνθηαβηθψλ θίιηξσλ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   5.967,75€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ  ( 7.400,00€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο:   ΖΥΟΜΔΣΡΟΤ  
  

 ΖΥΟΜΔΣΡΟ TYPOY 1 (2 TEXAXIA)     
  
Φεθηαθφ ερφκεηξν ηχπνπ Η κε επέθηαζε ηξηηνθηαβηθψλ θίιηξσλ  κε ηηο θάησζη δπλαηφηεηεο:  

Πεξηνρή κεηξήζεσλ = 23 –143dB (Γπλακηθφ εχξνο 110 dB)  

 Φσηεηλή Οζφλε =  (128ρ64mm ) απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα 5 ςεθηαθέο ηηκέο /δείθηεο  

           δπλάκελεο λα αιιαρζνχλ, θαζψο θαη κία αλαινγηθή κπάξα.  

Φίιηξα ζηάζκηζεο =   Α, C, Ε.   

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

                                                  Dose_d, L1, L2, L3, L4, OL   

Απφθξηζε   = φιεο νη ηηκέο κε «fast, slow & impulse»  

Υξφλνο νινθιήξσζεο = απφ 1 sec – 99h  

Φαζκαηηθή αλάιπζε = Οθηαβηθή 1/1 απφ16ΖΕ-16ΚΖΕ & 1/3 απφ 16ΖΕ-20ΚΖΕ   & 14-18ΚΖΕ κε ηελ       

                                              επέθηαζε ΖD2110.01  

Μεηαζρεκαηηζκφο  = FFT απφ 7HZ-22KHZ  κε δπλαηφηεηα AVG & Max  

ηαηηζηηθή αλάιπζε  = Ναη , πνιιαπιψλ παξακέηξσλ κε θίιηξα Α, C, Z.  

Καηαγξαθή Data Logging= απφ 0,5sec  

Πνζνζηνκνξνηαθνί δείθηεο = L1 – L99 κε 8 δεηγκαηνιεςίεο/sec & γξάθεκα ζηελ νζφλε  

Πξφζζεηα ζηνηρεία  = απνζπψκελν κηθξφθσλν θαζψο   

Καιψδην πξνέθηαζεο κηθξνθψλνπ = δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαισδίνπ 5m ή 10m  

Μλήκε νξγάλνπ   = εζσηεξηθή 8ΜΒ / εμσηεξηθή έσο 2GB κε θάξηα SD  

Πξφγξακκα επεμεξγαζίαο ζε Ζ/Τ = Ναη, παξέρεηαη κε έμνδν θαη ζε Excel  

Δίζνδνη  έμνδνη   = AC,  DC,  RS232 ή USB, & εμσηεξηθήο ηξνθνδνζίαο  

Triggering   = Ναη κε εμσηεξηθή δηέγεξζε γηα θαηαγξαθή δεδνκέλσλ  

Γηαγλσζηηθφ πξφγξακκα = Δλζσκαησκέλν, γηα απηνέιεγρν αθφκε θαη ζην εξγνηάμην.  

πκκφξθσζε κε IEC 61672-1 , 60651 , 60804 type 1  

πκκφξθσζε 1/1 & 1/3 θίιηξσλ, κε IEC61260 (95)  

πκκφξθσζε κηθξνθψλνπ κε IE61094-4  

πκκφξθσζε κε ANSI S1.4(83) & S1.43 (97)  type 1  & ANSI S1.11 (86) Class 1  

Πξνζηαζία πγξαζίαο  = θαηά IP64  (απφ -100 -+500C) (25%-90%RH)  

Σξνθνδνζία   = κε 4 ηππηθέο αιθαιηθέο κπαηαξίεο ΑΑ ή εμση. ηάζε 9-12V  

Γηαζηάζεηο    = 445ρ100ρ50mm  -  740gr κε κπαηαξίεο  

Πηζηνπνηεηηθά βαζκνλφκεζεο = ΝΑΗ  

Πηζηνπνηεηηθά Γηαθξίβσζεο = ΝΑΙ, παρέτονηαι. (Από εσρωπαϊκό Διαπιζηεσμένο Μεηρολογικό θορέα)  

Βαιηηζάθη κεηαθνξάο  = ΝΑΗ  

Αλεκνζψξαμ κηθξνθψλνπ = ΝΑΗ  

Τπνδνρή ζπεηξψκαηνο ηξηπφδνπ = ΝΑΗ (δέρεηαη ηξίπνδν εκπνξίνπ θσηνγξαθηθψλ κερ.)  

Καιψδην επέθηαζεο ηνπ κηθξνθψλνπ 5-10 κέηξσλ   
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2. Βαζκνλνκεηήο ερνκέηξνπ ηχπνπ Η 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   806,45€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ     ( 1.000,00€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο: ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΖ ΖΥΟΜΔΣΡΟΤ (1 ΣΔΜΑΥΗΟ)  
 

Βαζκνλνκεηήο ερνκέηξνπ  ηχπνπ Η ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60942/03, θαηάιιεινο γηα ην σο άλσ 

ερφκεηξν, κε επηιεγφκελε έληαζε 94 αιιά ΚΑΗ 114dB ζηα 1000Ζz  κε «ππνδνρή» ερνκέηξσλ ½΄΄   

  

Υσξίο απαίηεζε ξχζκηζεο ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο  

Με ελδεηθηηθφ θφξηηζεο κπαηαξίαο  

Με θσηεηλή νζφλε:  LCD  

Σξνθνδνζία :  1 κπαηαξία 9V  

Τπνδνρή ερνκέηξσλ :  ½¨ (12,7mm +0,03 ζχκθσλα κε IEC 61094-1 & 61094-4  

ξηα αλνρήο ζπρλνηήησλ :  1% ππφ (-10 +500C & 10-90%RH)  

ηάζκε ερεηηθήο πίεζεο:  94,0dB ΚΑΗ 114,0dB +0,2dB ζην 1ΚΖΕ   

πλζήθεο αλαθνξάο:  200C, 50% RH, 101,3Kpa, 10mm3 φγθνο θνηιφηεηαο   

Υξφλνο εξεκίαο ζήκαηνο :  10sec.  

πλνιηθή παξακφξθσζε :  <1%  

Απηνλνκία :  48ψξεο (κε θαιήο πνηφηεηαο αιθαιηθή κπαηαξία)  

Ρχζκηζε απηφκαηεο ζβέζεο : auto power off  

Υξφλνο απηφκαηεο ζβέζεο :  5 ιεπηά  

Τιηθφ θειχθνπο :  ABS  

Γηαζηάζεηο :  53ρ43ρ83mm       Βάξνο : 160gr  

Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο :  IP64  

πλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δηαθξίβσζεο θαηά ISO9001  

 
        
  

3. Φνξεηφ 3θάλαιν Γνλεζηφκεηξν 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   7.419,35€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        ( 9.200,00€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο:  ΑΝΑΛΤΣΖ ΓΟΝΖΔΧΝ (ΓΟΝΖΗΟΜΔΣΡΟ) (1 ΣΔΜΑΥΗΟ)  
 
 Φνξεηφ 3θάλαιν Γνλεζηφκεηξν     
Φεθηαθφ φξγαλν κέηξεζεο θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ δνλήζεσλ κε θσδηθφ HD2030Κ1  κε 

ηηο θάησζη δπλαηφηεηεο:  

  

Σαπηφρξνλε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη ζηα 3 θαλάιηα  

Φαζκαηηθή θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηαπηφρξνλα θαη ζηα 3 θαλάιηα  

πκκφξθσζε κε ISO8041:2005,  ISO5349-1:2001,  ISO2631-1,2,4:1997  

Οθηαβηθά θαη ηξηηνθηαβηθά θίιηξα θαηά IEC61260 : class1   

Γπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αηζζεηήξηα ρ,ς,δ (3ψλ θαηεπζχλζεσλ)  

Υξήζε αηζζεηεξίσλ ηχπνπ IEPE ή αληίζηνηρα  

Πνζνζηνκνξνηαθνί δείθηεο : L1 – L99  

Δζσηεξηθή κλήκε : 8Μb   

Δπέθηαζε κλήκεο : 2GB  κε θάξηα SD  

Δζσηεξηθφ πξφγξακκα Navigator πνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ θαη ην άθνπζκα ησλ θσλεηηθψλ 

επεμεγήζεσλ/ζρνιίσλ πνπ έρνπλ δνζεί θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ  
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Πξνξχζκηζε θαηαζηάζεσο ρξήζεο : δπλαηφηεηα γηα 9 πξνξπζκηδφκελεο δηακνξθψζεηο νξγάλνπ (π.ρ γηα 9 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο κεηξήζεσλ)  

χλδεζε κε Ζ/Τ : κε έμνδν RS232  ή USB  κε ζπκπαξαδηδφκελν θαιψδην.  

Δχξνο θάζκαηνο επεμεξγαζίαο : απφ 31,5ΖΕ – 3,15ΚΖΕ  

Ρπζκηδφκελε θαηάζηαζε θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ : δνλήζεηο ρεξηνχ, δνλήζεηο, ζψκαηνο, δνλήζεηο 

κεραλνινγηθψλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ   

Μεηξνχκελνη παξάκεηξνη : RMS,  VDV,  MTW, Peak, Max, Min  

Φαζκαηηθή ζηάζκηζε :  Fz,  Fc, Wh  (δνλήζεηο ρεξηνχ)   Fz, Fa, Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk (δνλήζεηο, 

ζψκαηνο)  

    Fz, Fm, Wm (δνλήζεηο θηηξίσλ & H/M)  

ηαηηζηηθή αλάιπζε : ζε βήκαηα ηνπ 1dB  

Δχξνο κέηξεζεο : 0,1m/s2 – 7000m/s2 (κε ην θαηάιιειν επηηαρπλζηφκεηξν)  

Γξακκηθν έπξνο : 80dB  

Φεθηαθφο κεηαηξνπέαο : analog to digital 25bits at 8k δείγκαηα αλά sec  

Δζσηεξηθφο ζφξπβνο : ρακειφηεξν απφ 30mm/s2 (κε ην θαηάιιειν επηηαρπλζηφκεηξν)  

Πξφγξακκα επεμεξγαζίαο ζε Ζ/Τ : Ναη, παξέρεηαη κε έμνδν θαη ζε Excel  

Δίζνδνη  έμνδνη   : AC,  DC,  RS232 ή USB, & εμσηεξηθήο ηξνθνδνζίαο  

Πξνζηαζία πγξαζίαο  : θαηά IP64  (απφ -100 -+500C 90%)  

Θεξνθξαζία ιεηηνπξγίαο  : απφ -540  έσο 770C  

Σξνθνδνζία    : κε 4 ηππηθέο αιθαιηθέο κπαηαξίεο ΑΑ ή εμ. ηάζε 9-12V  

Γηαζηάζεηο     : 95ρ240ρ50mm  -  680gr   

Πηζηνπνηεηηθά βαζκνλφκεζεο : ΝΑΗ  

Πηζηνπνηεηηθά Γηαθξίβσζεο : ΝΑΗ, παξέρνληαη. Απφ δηαπηζηεπκέλν κεηξνινγηθφ θνξέα  

Βαιηηζάθη κεηαθνξάο  : ΝΑΗ  

2 ηξηαμνληθά επηηαρπλζηφκεηξα ΗΔPE 100mv/g & 10mv/g, κε αληίζηνηρα ειαζηηθά πέικαηα γηα κέηξεζε 

θξαδαζκψλ ζε θαζήκελνπο εξγαδνκέλνπο, κε ηξίκεηξα θαιψδηα, αληάπηνξεο γηα κέηξεζε θξαδαζκψλ 

ρεηξφο /ζψκαηνο  θαη αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο  

  

Σα ερφκεηξα κε ηνλ βαζκνλνκεηή πξέπεη λα είλαη ηεο ηδίαο εηαηξίαο θαη ην δνλεζηφκεηξν λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηα ερφκεηξα ή λα είλαη ηεο ίδηαο εηαηξίαο   
  

  

4. Θεξκηθή θάκεξα 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   3.790,32€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        ( 4.700,00€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο: ΘΔΡΜΗΚΖ ΚΑΜΔΡΑ (ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ) (1 ΣΔΜΑΥΗΟ)  
 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά: Ζ ζεξκηθή θάκεξα ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη‘ ειάρηζην ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο  

- Θεξκηθή επαηζζεζία ηνπιάρηζηνλ 60mK - Θεξκηθή αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 320x240 pixels - Δχξνο 

κεηξήζεσλ –20°C έσο +250°C  - Να δηαζέηεη Φεθηαθή θάκεξα  - Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε LCD 

ηνπιάρηζηνλ 3,5‘‘ - Να δηαζέηεη Φαθφο ζηαζεξήο εζηίαζεο  - Να δηαζέηεη 45 κνίξεο νπηηθή γσλία  - 

Διάρηζηε απφζηαζε εζηίαζεο 0,5κ  - Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζεξκηθήο απεηθφληζεο 

ιακβάλνληαο ζηνηρεία απφ ηελ ςεθηαθή εηθφλα θαη πξνζζέηνληάο ηα σο πξαγκαηηθή πιεξνθνξία ζηελ 

ζεξκηθή εηθφλα. - πλαγεξκφο πάλσ θαη θάησ νξίνπ ζεξκνθξαζίαο  - Διιεληθφ κελνχ ρεηξηζκνχ  - 

Δλζσκαησκέλν wifi - Ρχζκηζε ζπληειεζηή ζεξκηθήο εθπνκπήο θαηά 0,1 βαζκφ Κειζίνπ  - Λνγηζκηθφ 

επνπηείαο ζεξκηθψλ εηθφλσλ  - Γηάξθεηα κπαηαξίαο έσο 4 ψξεο (δπλαηφηεηα άκεζεο επηηφπηαο αιιαγήο)  - 

Αληνρή ζε δχλακε πηψζεο 25g (απφ 2 κ) θαη πξνζηαζία απφ λεξφ IP54  - Βάξνο θάκεξαο ιηγφηεξν απφ 

800γξ (κε ηελ κπαηαξία)  

Δθεδξηθή κπαηαξίαο έσο 4 ψξεο (δπλαηφηεηα άκεζεο επηηφπηαο αιιαγήο)   
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5. Φεθηαθφ φξγαλν κέηξεζεο ηαρχηεηα αέξα θαη ζεξκνθξαζίαο αέξα (ΑΝΔΜΟΜΔΣΡΟ 

ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   887,10€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        (1.100,00€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο: ΑΝΔΜΟΜΔΣΡΟΤ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟΤ (1 ΣΔΜΑΥΗΟ)  
 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά: Φεθηαθφ φξγαλν κέηξεζεο ηαρχηεηα αέξα θαη ζεξκνθξαζίαο αέξα Απηφκαην/ 

ρεηξνθίλεην θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο Έλδεημε ρακειήο κπαηαξίαο Οπίζζηνο θσηηζκφο νζφλεο Μεηξάεη 

κέγηζηε θαη κηθξφηεξε ηαρχηεηα αέξα Μέζνο φξνο θαη ηξέρνπζα κέηξεζεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ 

Μεηξά ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα απφ 0°C έσο 55°C Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ζε C ή F Μέηξεζεο ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ αέξα: 0~45 m/s, 0~140 km/hr, 0~8800 Ft/min, 0~88Knots, 0~100 mph Αθξίβεηα κέηξεζεο 

ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αέξα : ±0.5% Αθξίβεηα κέηξεζεο ηεο ηαρχηεηαο ηεο ζεξκνθξαζίαο: ±0.5% Μεηξά ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ αέξα ζε M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph Αλάιπζε: 0.2m/s 0.2°C Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ θαη ζχλδεζεο ζε ππνινγηζηή κε ζχξα USB  

 

6.  Τγξαζηφκεηξν 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   806,45€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        ( 1.000,00€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο: ΤΓΡΑΗΟΜΔΣΡΟΤ (1 ΣΔΜΑΥΗΟ)  
 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά: Σν πγξαζηφκεηξν ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη‘ ειάρηζην ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο:  

Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε LCD ηνπιάρηζηνλ 2‘‘  

Pinless Measurement Depth 0.75" (19mm) Max  

Measurement Resolution 0.1  

Environmental Measurement Range   

Relative Humidity 0 to 100% - Basic Accuracy 2.5%RH  

Air Temperature 0 to 50°C - Basic Accuracy ±1.1°F (±0.6°C)  

Dew Point -30 to 50°C - Basic Accuracy ±1.8°F (±1.0°C)  

Vapor Pressure 0.0 to 12.0kPa - Basic Accuracy ±0.05kPa  

  

Δλψ λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζεξκηθήο αλίρλεπζεο  

Θεξκηθή επαηζζεζία ηνπιάρηζηνλ 150mK Θεξκηθή αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 80x60 pixels Διάρηζηε απφζηαζε 

εζηίαζεο 0,1κ   

 

7.  Όξγαλν κέηξεζεο ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   846,77€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        ( 1.050,00€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο:  ΟΡΓΑΝΟΤ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ  (1 ΣΔΜΑΥΗΟ)  
 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά: Σν φξγαλν κπνξεί λα εκθαλίζεη ηαπηφρξνλα:  
  πληειεζηήο U  

  Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (° C)  

  Θεξκνθξαζία επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ (° C)  

  Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (° C)  
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  4 αληρλεπηέο ζεξκνθξαζίαο ζεξκνζηάηε: 3 βαζκνλνκεκέλνη αζχξκαηνη αληρλεπηέο (παξαπνκπή: 
FK-PFA-2-  

  MM) θαη 1 βαζκνλνκεκέλν αηζζεηήξα πεξηβάιινληνο (αλαθ.: SKA 110)  

  Έλαο βαζκνλνκεκέλνο 1 αηζζεηήξαο θαισδίνπ Pt100 πεξηβάιινληνο (αλαθ.: SPA 150 RF)  

  1 κνλάδα ζεξκνζηνηρείνπ  

  1 πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα   

  Απνζήθεπζε 4 θαλαιηψλ K, J θαη T ζεξκνζηνηρείσλ  

  Τπνινγηζκφο ηεο ηηκήο U  

  2 ζπλδέζεηο mini-Din γηα αληρλεπηέο SMART-Plus  

  1 ζχξα USB κφλν γηα θαιψδην   

  1 βχζκα ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο  

  Μνλάδα ζεξκνζηνηρείνπ:  

  χλδεζε: 4 είζνδνη Θεξκνζηνηρείνπ ηχπνπ K, J ή T 1  

  (χκθσλα κε ην πξφηππν IEC 584-3)  

  Απεηθφληζε  

  Γξαθηθή απεηθφληζε 128x128 ηνπιάρηζηνλ  

  Δκθάληζε 6 κεηξήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 4 κεηξήζεσλ)  

  ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ)  

  Αλζεθηηθφ ζηελ ABS, IP54  

  Πιεθηξνιφγην  

  Δπέλδπζε κε κέηαιιν, 5 πιήθηξα, 1 joystick  

  Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ,4 κπαηαξίεο αιθαιίσλ 1,5 V LR6  

  Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  Απφ 0 έσο + 50 ° C  

  Απηφκαηε απελεξγνπνίεζε Ρπζκηδφκελε απφ 0 έσο 120 ιεπηά   

 

 Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ κε δηθά ηνπ έμνδα, ειεχζεξν ζηελ 

έδξα ηεο Τπεξεζίαο.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη ην πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ ζε Ζ/Τ ηνπ θνξέα θαη λα 

παξέρεη αλαιπηηθή εθπαίδεπζε ηφζν γηα ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ φζν θαη γηα ησλ 

ινγηζκηθψλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ δηάξθεηαο δχν (2) εκεξψλ.   

Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηνρήο 

ηνπ νξγάλνπ απφ ηελ Τπεξεζία.   

Γηα φια ηα φξγαλα ζα πξέπεη λα ππάξρεη νδεγφο ρξήζεο θαη ζπλνπηηθφο νδεγφο ζηελ 

Διιεληθή Γιψζζα θαη ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζε κνξθή (doc) ή (pdf)  

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 
 Λνγηζκηθφ IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler & IBM SPSS Amos 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   54.056,45€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ      (67.030,00 ΜΔ  ΦΠΑ) 

 
Πξνδηαγξαθέο: ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

 

Έμη (6) άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:  

1. Να είλαη ζπκβαηφ κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows7, 8 θαη 10  

2. Να πξαγκαηνπνηεί ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο εξεπλεηηθνχ επηπέδνπ πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ, ρσξίο φκσο 

λα πεξηνξίδνληαη ζηα εμήο:  

α. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (πίλαθεο ζπρλνηήησλ, γξαθήκαηα, θιπ)  

β. ηαηηζηηθνχο ειέγρνπο ππνζέζεσλ(φπσο π.ρ. t test,ANOVA, κε παξακεηξηθνχο ειέγρνπο, θιπ)  
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γ. Μνληεινπνίεζε (γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, κε γξακκηθά κνληέια,θιπ)  

δ. Μνληέια Γνκηθψλ Δμηζψζεσλ  

ε. Γηεξεπλεηηθή θαη Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε  

3. Να επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ησλ επξεκάησλ ζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ φπσο ην ινγηζκηθφ Word ηεο 

Microsoft.  

Δλδεηθηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο: IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Regression, 

IBM SPSS Missing Values Statistics, IBM SPSS Custom Tables, IBM SPSS Forecasting, IBM SPSS Exact 

Tests, IBM SPSS Categories, IBM SPSS Complex Samples, IBM SPSS Bootstrapping, IBM SPSS Modeler 

Personal , IBM SPSS Amos  

Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα παξέρεη:  

• πκβφιαην ηχπνπ Fixed-Term/Annual (Rental)  

• Κάιπςε γηα έμη (6) Authorized/Named εγθαηαζηάζεηο (6 PCs) γηα αθαδεκατθή ρξήζε  

• Σερληθή ππνζηήξημε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελεξγήο άδεηαο, ε νπνία ζα δίλεη ζην Σ.Δ.Η Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη εληειψο δσξεάλ ηηο λέεο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ φηαλ απηέο 

θπθινθνξνχλ, θαζψο επίζεο δσξεάλ ηειεθσληθή ππνζηήξημε, γηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ ζα 

παξνπζηαζζνχλ θαη αθνξνχλ ην ινγηζκηθφ.  

 
ΤΜΗΜΑ 5 
Λνγηζκηθφ Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ - Λνγηζκηθφ Μειεηψλ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   34.800,00€  ΧΩΡΙ ΦΠΑ      (43.152,00 ΜΕ  ΦΠΑ) 

 
Πξνδηαγξαθέο: Λογιζμικό Οικονομοηεχνικών Μελεηών.  
Λνγηζκηθφ N4399 

Μειεηψλ Νένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 

Πξνδηαγξαθέο Πξνγξάκκαηνο  

1. Σν πξφγξακκα πξέπεη: Να εθηειείηαη ζε πεξηβάιινλ WINDOWS, λα έρεη ειιεληθφ πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο, λα έρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί νιφθιεξν πνιπζέιηδν ηεχρνο  κειέηεο, βάζεη ππάξρνληνο 

ελζσκαησκέλνπ πξνηχπνπ θαζψο θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απεξηφξηζησλ άιισλ πξνηχπσλ απφ ηνλ 

δηδάζθνληα θαζεγεηή, κε ζπλέπεηα ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εξγαζηψλ απφ κέξνπο ησλ ζπνπδαζηψλ, λα 

επηθνηλσλεί κε Word & Excel, λα παξνπζηάδεη ζε γξαθηθή κνξθή ηα κεγέζε πνπ ππνινγίδεη, λα είλαη έηνηκν 

πξφγξακκα-παθέην Ζ/Τ θαη έρεη ήδε ζεκαληηθφ αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ αγνξά, λα έρεη εγθαηαζηάζεηο 

θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, λα είλαη απνιχησο θαηάιιειν γηα πηπρηαθέο 

θαη άιιεο εξγαζίεο θνηηεηψλ ππνβνεζψληαο θαη ηνλ ζπνπδαζηή θαη ηνλ αξκφδην θαζεγεηή, λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πιήξεηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ  (case studies) κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, ζα πξέπεη λα 

δέρεηαη ζηνηρεία επελδχζεσλ, φπσο ππνδεηθλχνληαη απφ ην ππφδεηγκα ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκίαο, ζα πξέπεη 

λα ππνινγίδεη θαη λα εθηππψλεη φιν ην ππφδεηγκα πξνκειέηεο ζθνπηκφηεηαο, βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ 

ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

2. Να κπνξεί λα ππνινγίδεη κειέηεο γηα ηηο παξαθάησ  πεξηπηψζεηο (δχν ινγηζκηθά) 

 Σνπ Μνληέινπ ηνπ Γεληθνχ 

 Του Μοντζλου για Τουριςτικζσ Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ 

 

ΤΜΗΜΑ 6 
 
Λνγηζκηθφ Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   5.000,00€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ      (6.200,00 ΜΔ  ΦΠΑ) 
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Πξνδηαγξαθέο:   Λνγηζκηθφ Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ 
 
1. Λνγηζκηθφ γηα Αλάιπζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα είθνζη πέληε (25) αδεηψλ 

ρξήζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη παξαγσγή δηθηχσλ 

(networks) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο αιιά θαη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο αιιά θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ηνπ ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα Αλάιπζε 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, κε είθνζη πέληε (25) άδεηεο ρξήζεο  (Academic / non profit).  

Σν Λνγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο template ηνπ Microsoft Excel. Θα πξέπεη λα δέρεηαη ιίζηεο αθκψλ 

απφ ην πιεθηξνιφγην ή λα εηζάγεη (import) ιίζηεο αθκψλ απφ ηα ζπλήζε θνηλσληθά δίθηπα. Θα πξέπεη λα 

έρεη εθηεηακέλεο θαη δηαθνξεηηθέο επηινγέο νπηηθνπνίεζεο (visualization) δηθηχσλ, λα ππνινγίδεη 

δηαθνξεηηθέο κεηξηθέο θεληξηθφηεηαο, λα ρξεζηκνπνηεί αιγφξηζκνπο θαηαλνκήο θφκβσλ ζε θνηλφηεηεο 

(communities) θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ VBA ηνπ Microsoft Excel. 

 
ΤΜΗΜΑ 7 
 

Λνγηζκηθφ Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   32.400,00€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ      (40.176,00 ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο:   Λνγηζκηθφ Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 
1. Λνγηζκηθφ Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηελ εξεπλεηηθή 

θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πνιχπιεπξε θαη πξνθαλήο, θαζψο νη δπλαηφηεηέο ηνπ ζα κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αζθήζεηο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

αιιά θαη ησλ κειψλ Δ.Π. ζηα καζήκαηα Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Έσο ηψξα, έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο θάιπςεο 

ησλ αλσηέξσ αλαγθψλ, σζηφζν απηφ δελ έγηλε δπλαηφλ ιφγσ ηεο κεγάιεο ελαιιαγήο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

αιιά θαη ηνπ δπζβάζηαθηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα 

ινγηζκηθνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηνπο αλσηέξσ ηνκείο αιιά επηπιένλ ζα έρεη θαη δσξεάλ θαη ζπλερή ελεκέξσζε 

θαη ζπληήξεζε. , κε 24 άδεηεο ρξήζεο, ρσξίο ιήμε θαη κε δσξεάλ ππνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε θαη ηηο 

αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

Υξεζηκφηεηα: α. ιήςε δαλείνπ απφ ηξάπεδεο, β. ζε παξνπζίαζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, γ. ζηελ 

δεκηνπξγία κειεηψλ βησζηκφηεηαο ή γηα ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, δ. γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαζψο θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο. 

 Απάληεζε εξσηεκάησλ φπσο: Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε επηρείξεζε; Πνηφ είλαη ην κέιινλ ηεο; Πνηά είλαη ε 

αλάπηπμή ηεο; Πφζν αληέρεη ζε αληαγσληζκφ ηηκψλ γηα λα παξακείλεη θεξδνθφξα; Πψο επεξεάδνληαη ηα 

θέξδε απφ ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ πξνκεζεπηψλ; 

Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη απνηειέζκαηα: Γεκηνπξγία πίλαθα ρξεκαηνξνψλ (cash flow). Τπνινγηζκφο ησλ 

θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη αλαγθψλ δαλεηνδφηεζεο. Τπνινγηζκφο ησλ πσιήζεσλ πνπ ‗βγαίλεη‘ ε Δπηρείξεζε 

(Νεθξφ εκείν). Ζ δεκηνπξγία  πξνβιεπφκελσλ ηζνινγηζκψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ δεκηνπξγία 

ηζνινγηζκνχ ηνπ θιάδνπ. Ζ ζχγθξηζε κε αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο. 

Οπζηψδεηο ππνινγηζκνί: Πνηά είλαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά κεγέζε 

ηνπ θιάδνπ; Σί πεξηζψξην έρεη ε επηρείξεζε αλ κεησζνχλ νη πσιήζεηο ηεο ή απμεζνχλ νη κεηαβιεηέο ηεο 

δαπάλεο; 

Αλαιχζεηο θαη ππνινγηζκνί γηα ιήςε απνθάζεσλ: Αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ Υξεκαηνδφηεζεο (Πεγέο & 

Υξήζεηο Κεθαιαίσλ). Τπνινγηζκφο θαη αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Τπνινγηζκφο απφδνζεο 
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επελδχζεσλ. Γηάξζξσζε θαη εμέιημε πξνβιεπφκελσλ ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ. Σν πξφγξακκα 

πξέπεη: 

• Να ηξέρεη ζε πεξηβάιινλ WINDOWS 

• Να έρεη Διιεληθφ Interface 

• Να έρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί νιφθιεξν πνιπζέιηδν ηεχρνο  κειέηεο, βάζεη ππάξρνληνο 

ελζσκαησκέλνπ πξνηχπνπ θαζψο θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απεξηφξηζησλ άιισλ πξνηχπσλ απφ ηνλ 

δηδάζθνληα θαζεγεηή, κε ζπλέπεηα ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εξγαζηψλ απφ κέξνπο ησλ ζπνπδαζηψλ 

• Να επηθνηλσλεί κε Word & Excel 

• Να εθηππψλεη ηφζν ζηα Διιεληθά φζν θαη ζηα Αγγιηθά κε ηελ απαηηνχκελε δηεζλή νξνινγία 

• Να παξνπζηάδεη ζε γξαθηθή κνξθή φια ηα κεγέζε πνπ ππνινγίδεη 

• Να είλαη έηνηκν πξφγξακκα-παθέην Ζ/Τ θαη έρεη ήδε ζεκαληηθφ αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ αγνξά 

• Να έρεη εγθαηαζηάζεηο θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο απφδεημε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ αμίαο 

• Να είλαη κε βάζε (ηξία μερσξηζηά ινγηζκηθά) 

• Σν ΔΛ 

• Σα ΓΛΠ (IFRS) θαη  

• Σα ΔΛΠ – Σα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα  

• Να θάλεη αλαιχζεηο ηνπιάρηζηνλ 5-εηίαο 

• Να κπνξεί λα απνζεθεχεη ζε βάζε δεδνκέλσλ Ηζνινγηζκνχο πνιιψλ εηαηξεηψλ, δηαθφξσλ εηψλ 

• Να δεκηνπξγεί απηφκαηα θιάδνπο θαη κέζνπο φξνπο απηψλ πξνο άκεζε  αλάιπζε 

• Να θάλεη αλαιχζεηο Κιάδσλ κε δπλαηφηεηα ηαμηλνκήζεσλ ησλ πξνο αμηνιφγεζε εηαηξεηψλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ 

• Να έρεη δπλαηφηεηα επθπνχο αμηνιφγεζεο, ζαλ λα ηελ έθαλε θάπνηνο Expert 

• Να ελζσκαηψλεη κνληέια αμηνιφγεζεο, κε δπλαηφηεηεο αιιαγψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα θαζεγεηή, 

πνπ αθηηλνγξαθνχλ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, πηζαλνινγνχλ ην ηη ζπκβαίλεη θαη πξνηείλνπλ ελέξγεηεο 

δηνξζσηηθέο 

•  Να είλαη απνιχησο θαηάιιειν γηα πηπρηαθέο θαη άιιεο εξγαζίεο θνηηεηψλ ππνβνεζψληαο θαη ηνλ 

ζπνπδαζηή θαη ηνλ αξκφδην θαζεγεηή 

• Να ζπλνδεχνληαη απφ πιήξεηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ  (case studies) κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα 
 

ΤΜΗΜΑ 8 

 

Management Information System / Gamification Platform 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:  74.326,61€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ   (92.165,00 ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο:   Management Information System / Gamification Platform 

 

•  Γηαρείξηζε ρξεζηψλ (θσδηθψλ θαη ξφισλ)  

•  χλδεζε server κε ζηαζκνχο βάζεο θαηαγξαθήο γεγνλφηνο Γηαρείξηζε ζπκβάλησλ θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ ή γεληθά απαίηεζεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αλζξσπηζηηθψλ 

logistics: δεκηνπξγία (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ή κε ρξνλνθαζπζηέξεζε), ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 

ζπκβάλησλ γεγνλφησλ  

•  Γηαρείξηζε αλαθνξψλ ( reports) ζπκβάλησλ (predefined - adhoc)  

•  χλδεζε ζπκβάλησλ ζε ςεθηαθφ ράξηε θαη δπλαηφηεηα: 

• έλδεημεο γεγνλφηνο ζε ςεθηαθφ ράξηε (google maps, θιπ.)  

• απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζπκβάλ ζε βάζε δεδνκέλσλ γεσγξαθηθψλ 

ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ  

• δπλαηφηεηα αλάθηεζεο απφ ηε βάζε απηή  
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•  Δλεκέξσζε εκθάληζεο ζπκβάλησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε θηλεηέο ζπζθεπέο ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, Android, Ios ή Windows θαη ζε browser κέζσ δηαδηθηχνπ θαη δπλαηφηεηα 

αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ γεσγξαθηθψλ ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ  

•  Πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε (ηνπιάρηζηνλ αγγιηθά θαη ειιεληθά)  

 

Gamification Platform  
•  Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ ζελαξίσλ πνπ ζπλδένληαη (αξρηθνπνηνχληαη) κε 

ηελ εκθάληζε ζπκβάλησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ή γεληθφηεξα γεγνλφησλ απαίηεζεο 

ελεξγνπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αλζξσπηζηηθψλ logistics 

•  Απεηθφληζε ζελαξίσλ ζε ςεθηαθφ ράξηε αλαθηψληαο δεδνκέλα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

γεσγξαθηθψλ ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ  

•  Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη δηαηήξεζεο επηρεηξεζηαθψλ ζελαξίσλ  

•  Γηαρείξηζε αλαθνξψλ ζελαξίσλ (predefined - adhoc)  

 

 

ΤΜΗΜΑ 9 
Αλζξσπφκνξθν ξνκπφη Aldebaran Robotics, NAOH250505-A, NAO EVOLUTION 

ACADEMIC EDITION 2 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   6.920,16€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ  (8.581,00 ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο: Αλζξσπφκνξθν ξνκπφη Aldebaran Robotics, NAOH250505-A, NAO 

EVOLUTION ACADEMIC EDITION 2 

 
Ανθπωπόμοπθο πομπόη Aldebaran Robotics, NAOH250505-A, NAO EVOLUTION ACADEMIC EDITION 2 

(NAO Evolution humanoid robot with 2 year warranty) 

- 4 educational online textbook on Teaching robotics & programming 

- 1 Software license of Choregraphe & SDK for 10 users 

Χπήζη Επεςνηηική και Εκπαιδεςηική 

Τεμάσια 1 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ 
Αλζξσπνεηδή 

ξνκπφη  

Φπζηθέο 

δηαζηάζεηο / πιηθφ 

(HxDxW) >= 573×275×311mm  

Βάξνο<= 6 kg  

πιηθφ ABS-PC / PA-66 / XCF-30  

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

Μεηξηθή πιαθέηα 

 CPU επεμεξγαζηήο ATOMZ530 1,6ghz (ή θαιχηεξν) 

 Cachememory 512KB 

 Clockspeed 1.6Ghz 

 FSBspeed 533mHz 

 RAM 1GB 

 FLASH MEMORY 2GB 

 MICRO SDHC 8GB 

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 



[68] 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ 
Αλζξσπνεηδή 

ξνκπφη  

Βαζκνί ειεπζεξίαο 

 Κεθάιη >= 2 DOF 

 ρέξη (έθαζην) >= 5 DOF 

 ιεθάλε >=1 DOF 

 πφδη (in each) >=5 DOF 

 παιάκε (έθαζηε) >=1 DOF 

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

χζηεκα φξαζεο 

 θάκεξεο >=2 εκπξφο 

 Σχπνο κνληέινπ MT9M114 (ή θαιχηεξν) 

 Αηζζεηήξην ηχπνπ SOC 

 Αλάιπζε πίλαθα εηθφλαο 

(IMAGINGARRAYResolution) >=1.22MP 

 Σχπνο πιαηζίνπ 1/6 inch 

 Δλεξγά pixels (HxV) >=1288×968 

 Δπαηζζεζία Pixel κέγεζνο 1.9κm 

 Γπλακηθφ εχξνο 70dB 

 Signal/Noise αλαινγία (max) 37dB 

 Απφθξηζε (Responsivity) 2.24 V/lux-sec (960p) 8.96 

V/lux-sec (VGA) 

 Έμνδνοθάκεξαο 1280×960p@30fps 

 Data Format YUV422 

 Shutter type ERS (Electronic Rolling Shutter) 

 Οπηηθφ πεδίν 72.6°DFOV (60.9°HFOV,47.6VFOV) 

 Δχξνο εζηίαζεο δνπκ 30cm ~ infinity 

 Σχπνο εζηίαζεο: ζηαζεξή 

 Σαρχηεηα δεηγκαηνιεηςίαο (framerate): αλάιπζε 

160×120px- 1280×960px απφ 1 έσο 30 fps 

 

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

Αιζθηηήπια: 

Τπεξήρσλ πνκπνί (sonaremitters) >=2 κπξνζηά 

Τπεξήρσλ δέθηεο (receivers) >=2 κπξνζηά 

πρλφηεηαο 40kHz 

Δπαηζζεζίαο -86dB 

Αλάιπζεο 1cm 

Δχξνο αλίρλεπζεο0.05mto 3m 

Λεηηνπξγηθφο θψλνο 60° 

 

Αδξαλεηαθέο κνλάδεο γπξνζθνπηθήο κέηξεζεο 

(inertialunitGyrometer)  >=1 

Άμνλεο: 3 

Αθξίβεηα 5% 

Γσληαθή ηαρχηεηα ~500°/s 

 

Αδξαλεηαθέο κνλάδεο Δπηηαρπλζηφκεηξν (inertialunit 

Accelerometer)  >=1 

Άμνλεο: 3 

Αθξίβεηα: 1% 

Δπηηάρπλζε ~2g 

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ 
Αλζξσπνεηδή 

ξνκπφη  

 

Γπλακν-ΑληηζηάζεηοFSR ( forcesensitiveresistors) 

Δχξνο: 0 έσο 110N 

>=4 αλά πέικα 

 

Αηζζεηήξεο ζέζεο: καγλεηηθνί πεξηζηξνθηθήο 

θσδηθνπνίεζεο  

MRE (magnetic rotary encoder) >=36 

Αηζζεηήξεο θαηλνκέλνπ Ζall effect  

Αθξίβεηαο : 12bits / 0.1° 

 

Τπέξπζξνη αηζζεηήξεο (IR) >=2 κπξνζηά 

Κχκαηνο κήθνπο (wavelength) 940nm 

Γσλία εθπνκπήο +/-60° 

Ηζρχνο 8mW/sr 

 

Αηζζεηήξεο επαθήο ζε: 

ηήζνο 

πφδη 

Κεθάιη 

Υέξη 

Ενδείξειρ LEDs 

Θέζε/πνζφηεηα/πεξηγξαθή 

 Αηζζεηεξίνπ θεθαιήο /×12 /16 δηαβαζκίζεηο κπιε 

 Μαηηνχ /2×8 /RGBFullColor 

 Απηηνχ /2×10/16 δηαβαζκίζεηο κπιε 

 Αηζζεηεξίνπζηήζνπο /×1 /RGBFullColor 

 Πνδηνχ /2×1 /RGBFullColor 

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

Επικοινωνία 
 Ethernet  

 1×RJ45 - 10/100/1000 BASE T  

 WIFI  IEEE 802.11a/b/g/n 

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

Σύζηημα ήσος 

 Ζρεία: >=2 πιεπξηθά 

 Γηάκεηξνο 36mm 

 Αληίζηαζεο 8ohms 

 Splevel 87dB/w +/- 3dB 

 Δχξνο ζπρλφηεηαο έσο ~20kHz 

 Ηζρχνο 2W 

 Μηθξφθσλα: >=4 ζην θεθάιη 

 Δπαηζζεζία 20mV/Pa+/-3dBat 1KHz 

 Δχξνο ζπρλφηεηαο 150Hz-12kHz 

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

Ηλεκηπομαγνηηική 

ζςμβαηόηηηα 

EN 301-1 / EN 301 489-17 / EN 300 328 

EN 62311 : 2008 / FCC PART15, Class B 

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ 
Αλζξσπνεηδή 

ξνκπφη  

Λογιζμικό / 

Δςναηόηηηερ 

 Λνγηζκηθφ ζχλζεζεο θηλήζεσλ ζε πεξηβάιινλ γξαθηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, 

 Λνγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο  ζηνηρείσλ  ιεηηνπξγίαο, 

 Λνγηζκηθφ SDK γηα Java, C++, Python 

 Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο 

 Αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ 

 Αλίρλεπζε θαη αλαγλψξηζε πξνζψπσλ 

 Δθθψλεζε θεηκέλνπ (Text to Speech) 

 Απηφκαηε Αλαγλψξηζε νκηιίαο (Automatic Speech 

Recognition) 

 Αλίρλεπζε θαη εληνπηζκφο ήρνπ (Detection and 

Localization) 

 Δπθπήο αθακςία ζψκαηνο (Smart Stiffness) 

 Γηαρείξηζε πηψζεο (FallManager) 

 Πξνζηαζία ζχγθξνπζεο κειψλ ηνπ ξνκπφη 

(AntiSelfcollision) 

 4 Δθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα γηα Γηδαζθαιία Ρνκπνηηθήο 

θαη Πξνγξακκαηηζκφ(4 educational online textbook on 

Teaching robotics & programming) 

 1 Άδεηα Λνγηζκηθνχ χλζεζεο Κηλήζεσλ θαη 

Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ γηα 10 ρξήζηεο (1 Software 

license of Choregraphe & SDK for 10 users) 

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

Εγγύηζη >=2 έηε 

ΝΑΗ 

(ε φιεο ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

 

ΤΜΗΜΑ 10 

ηαζκνί Δξγαζίαο Γξαθηθψλ πςειψλ επηδφζεσλ (Graphics Worsktations) κε Κάξηεο 

Γξαθηθψλ Hi-End Nvidia Quadro M5000 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 8.686,29€  ΧΩΡΙ ΦΠΑ (10.771,00 ΜΕ  ΦΠΑ)  
Σεμάχια 2 
 

Πξνδηαγξαθέο:  ηαζκνί Δξγαζίαο Γξαθηθψλ πςειψλ επηδφζεσλ (Graphics Worsktations) 

κε Κάξηεο Γξαθηθψλ Hi-End Nvidia Quadro M500 γηα επεμεξγαζία γξαθηθψλ πςειψλ 

απαηηήζεσλ, θαζψο θαη επεμεξγαζία βίληεν πςειήο αλάιπζεο. Υξήζε Δξεπλεηηθή θαη 

Δθπαηδεπηηθή ζε εθαξκνγέο γξαθηθψλ, πνιπκέζσλ θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 
 

Οι προδιαγραφζσ είναι για 1 τεμάχιο 
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Είδος Προδιαγραθές Ποζόηηηα 

Δπεμεξγαζηέο Intel Xeon Δ5-2609 v4 1.7 GHz Eight Core 

20M cache 

Product Collection: Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family 

Code Name: Products formerly Broadwell 

Processor Number: E5-2609V4 

Lithography: 14 nm 

# of Cores: 8 

# of Threads: 8 

Processor Base Frequency: 1.70 GHz 

Cache: 20 MB SmartCache 

Bus Speed: 6.4 GT/s QPI 

# of QPI Links: 2 

TDP: 85 W 

VID Voltage Range: 0 

Max Memory Size (dependent on memory type): 1.54 TB 

Memory Types: DDR4 1600/1866 

Max # of Memory Channels: 4 

Max Memory Bandwidth: 59.7 GB/s 

Physical Address Extensions: 46-bit 

ECC Memory Supported ‡: Yes 

2 

Φχθηξεο Δλεξγεηηθέο, socket 2011-3, κέγηζην επίπεδν ζνξχβνπ 31dB, 1600 rpm, 

δηαζηάζεηο αλεκηζηήξα 120x120x25mm 

2 

Μεηξηθή ATX, Dual Socket 2011-3, Intel C612 PCH chipset, 16 slots DDR4, 6 x 

PCI Express 3.0 x16, 10 x SATA3 6Gb/s, 1 x M.2, 6 x USB 3.0, 6 x 

USB 2.0, 2 x RJ-45, 3 x Gigabit LAN, 1 x Optical S/PDIF, 1 x PS/2, 1 

x USB BIOS Flashback button, 1 x Q-code Logger button, 1 x 8-

channel Audio I/O, 1 x Management LAN 

1 

Κάξηα Γξαθηθψλ NVIDIA Quadro M5000 

GPU Memory 8 GB GDDR5 

Memory Interface 256-bit 

Memory Bandwidth 211 GB/s 

NVIDIA CUDA® Cores 2048 

System Interface PCI Express 3.0 x16 

Max Power Consumption 150 W 

Thermal Solution Active 

Form Factor 4.4‖ H × 10.5‖ L, 

Dual Slot, Full Height 

Display Connectors 4x DP 1.2 + DVI-I DL 

Max Simultaneous Displays: 4 direct, 4 DP 1.2 Multi-Stream 

Max DP 1.2 Resolution 4096 × 2160 at 60 Hz 

Max DVI-I DL Resolution 2560 × 1600 at 60 Hz 

Max DVI-I SL Resolution 1920 × 1200 at 60 Hz 

Max VGA Resolution 2048 × 1536 at 85 Hz 

Graphics APIs Shader Model 5.0, 

OpenGL 4.54 

DirectX 12.05 

Compute APIs CUDA, DirectCompute, OpenCL™ 

1 

Μνήμη RAM DDR4 32 GB RAM, 288 pin, 2133 MHz, CL15, ECC 

CAS Latency CL15 

4x8 GB ή 

2x16GB 
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Error Checking ECC 

Number of Pins 288-pin 

Signal Processing Registered 

Limited Warranty Lifetime 

Form Factor DIMM 

Length 5.3" 

Memory Speed 2133 MHz 

Memory Size 8 GB x 4 ή 16GB x 2 

Memory Technology DDR4 SDRAM 

Memory Standard DDR4-2133/PC4-17000 

Width 1.2" 

Memory Voltage 1.20 V 

Σκληπόρ Δίζκορ 1 SSD 250 GB, M.2 form factor, 1500 MB/s Seq. Write, 3200 MB/s Seq. 

Read 

Interface : PCIe 3.0 x4, NVMe 1.2 

Sequential Read Speed: Up to 3,200 MB/sec 

Sequential Write Speed: Up to 1,500 MB/sec 

Random Read Speed 

Random Read (4KB, QD32): Up to 330,000 IOPS (Thread 4) 

Random Read (4KB, QD1): Up to 14,000 IOPS (Thread 1) 

Random Write Speed 

Random Write (4KB, QD32): Up to 300,000 IOPS (Thread 4) 

Random Write (4KB, QD1): Up to 50,000 IOPS (Thread 1) 

NAND flash: ΝΑΗ 

Trim Support: ΝΑΗ 

AES Encryption: AES 256-bit for User Data Encryption, TCG Opal 

S.M.A.R.T. Support: ΝΑΗ 

Power Consumption (W): Average: Typ. 5.3 Watts, Idle : 40mW 

Reliability (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) 

1 

Σκληπόρ Δίζκορ 2 HDD SATA3 8 TB, 5400 rpm, 128 MB cache, NAS compatible 

Interface: SATA 6Gb/s 

Form Factor: 3.5in   

RPM: 5400 

Cache: 128MB 

Advanced Format 

Native command queuing 

RoHS compliant 

Data transfer rate (max): Buffer to host 6Gb/s 

Power Management: 12VDC-/+10% (A, peak): 1.79 

Temperature (°C): Operating:  0 to 65, Non-operating: -40 to 70 

Shock (Gs): Operating (2ms, read/write): 30, Operating (2ms, read): 65, 

Non-operating (2ms): 250 

Acoustics (dBA): Idle: 20, Seek (average): 29 

Γηαζηάζεηο:  

‗Τςνο (in/mm, max) 1.028/26.1,  

Μήθνο (in/mm, max) 5.787/147,  

Πιάηνο (in/mm, ± .01in) 4/101.6 

Βάξνο (lb/kg, ± 10%) 1.43/0.65 

Δγγχεζε: 3 years 

1 

Κοςηί Σχπνπ Full Tower 

Τπνζηεξηδφκελεο κεηξηθέο:Mini-ITX, Micro and Standard ATX, E-

ATX, XL-ATX 

1 
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Δκπξφο ζχξεο ζχλδεζεο:2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio in/out  

Θέζεηο ηνπνζέηεζεο Front Accessible: 3 x 5.25'', Internal: 6 x 3.5"" or 

2.5'' 

9 expansion slots γηα πνιιαπιέο PCI-E 

Θέζεηο αλεκηζηήξσλ: 

Top: 3 x 120mm or 2 x 140mm 

Front: 2 x 140mm or 2 x 120mm (2 x 140mm πεξηιακβάλνληαη) 

Bottom: 2 x 120mm 

Rear: 1 x 140mm or 120mm (140mm πεξηιακβάλεηαη) 

Γηαζηάζεηο: ηνπιάρηζηνλ 560mm x 235mm x 546mm 

Οπηικό Μέζο Blu-Ray Quad Layer SATA 

Δγγξαθή 16X Blu-ray 

Τπνζηήξημε M-disc. 

Τπνζηήξημε BDXL – έσο θαη 128GB data storage ζε έλα δίζθν 

Σερλνινγία E-Green κε νηθνλνκία 50% ζηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο 

Σαρχηεηα Αλάγλσζεο: BD-R : 12X, BD-R(SL, M-DISC) : 12X, BD-

RE : 8X, BD-ROM : 8X, BD-R(DL) : 8X, BD-RE(DL) : 6X, BD-

ROM(DL) : 8X, BD-R(TL/QL) : 6X, BD-RE(TL) : 4X, DVD+R : 16X, 

DVD-R : 16X, DVD+RW : 12X, DVD-RW : 12X, DVD-ROM : 16X, 

DVD+R(DL) : 12X, DVD+R(SL, M-DISC) : 12X, DVD-R(DL) : 12X, 

DVD-ROM(DL) : 12X, DVD-RAM : 5X, CD-R : 48X, CD-RW : 40X, 

CD-ROM : 48X 

Σαρχηεηα Δγγξαθήο: BD-R : 16X, BD-R(DL) : 12X, BD-R(TL/QL) : 

6X, BD-R(LTH) : 6X, BD-R(SL, M-DISC) : 4X, BD-RE : 2X, BD-

RE(DL) : 2X, BD-RE(TL) : 2X, DVD+R : 16X, DVD-R : 16X, 

DVD+RW : 8X, DVD-RW : 6X, DVD+R(DL) : 8X ,DVD-R(DL) : 8X, 

DVD+R(SL, M-DISC) : 4X, DVD-RAM : 5X, CD-R : 48X, CD-RW : 

24X 

Υξφλνο Πξνζπέιαζεο: BD(SL/DL) : 180 ms, DVD : 160 ms, CD : 150 

ms 

Υξψκα Μαχξν. 

1 

Οθόνη LED 27‖ 4K UHD 

Γηάζηαζε Οζφλεο 27" 

Σχπνο Panel IPS 

Color Gamut (CIE 1931) NTSC 72% 

Βάζνο Υξψκαηνο (Number of Colors) 10bit(8bit + A-FRC) 

ΜέγεζνοPixel (mm) 0.1554mm x 0.1554mm 

Υξφλνο Απφθξηζεο 5ms GTG 

Ρπζκφο Αλαλέσζεο 60Hz 

Λφγνο Πξνβνιήο 16:9 

Αλάιπζε 3840x2160 

Φσηεηλφηεηα 250 cd/m2 

Γσλία Θέαζεο 178 / 178 

Δπηθάλεηα Οζφλεο Anti-glare, 3H 

Δίζνδνη: HDMI x2 (ver 2.0), Display Port x1, ver 1.2 

Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά: 

DDC/CI ΝΑΗ 

HDCP ΝΑΗ 

Reader Mode ΝΑΗ 

Flicker Safe ΝΑΗ 

Six Axis Control ΝΑΗ 

Factory Calibrated ΝΑΗ 

1 
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Plug & Play ΝΑΗ 

On Screen Control ΝΑΗ 

SUPER+Resolution ΝΑΗ 

Black Equalizer ΝΑΗ 

DAS Mode ΝΑΗ 

FreeSync ΝΑΗ 
Πληκηπολόγιο USB Gr/En 

Πιεθηξνιφγην κε ππνδνρή ζχλδεζεο USB, Δπψλπκνπ Καηαζθεπαζηή, 

θαλνληθήο δηάηαμεο πιήθηξσλ, φρη curved, κε ηνπιάρηζηνλ 4 επηπιένλ 

πξνγξακκαηηδφκελα πιήθηξα εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πιήθηξν 

αξηζκνκεραλήο, ρξψκα καχξν. 

1 

Πονηίκι USB optical 

Πνληίθη κε ππνδνρή ζχλδεζεο USB, Δπψλπκνπ Καηαζθεπαζηή, 

ηνπιάρηζηνλ δχν πιήθηξσλ, κε ξνδάθη, νπηηθήο ηερλνινγίαο, αλάιπζε 

ηνπιάρηζηνλ 800dpi, ρξψκα καχξν. 

1 

Ησεία 5.1 surround 

Ηζρχο ηνπιάρηζηνλ: 5x 7 Watts RMS απν ηα ερεία, ηνπιάρηζηνλ 1x 22 

Watts RMS απν ην subwoofer. 

πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο: 50Hz ~ 20kHz. 

SNR: >75dB. 

Βάξνο: Μπξνζηά Ζρεία - 2x 0.274kg, Πίζσ ερεία - 2x 0.319kg, 

θεληξηθφ ερείν - 0.258kg, Subwoofer - 2.4kg. 

Γηαζηάζεηο (H x W x D) mm: Μπξνζηά Ζρεία - 86 x 177 x 93 mm, 

Πίζσ θαη θεληξηθφ Ζρείν - 72 x 147 x 79 mm, Subwoofer 175 x 227 x 

263 mm. 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά: Creative Image Focusing Plate (IFP) design, 

Wired remote control, Creative DSE design. 

χλδεζε: 3.5mm. 

1 

Τποθοδοηικό 1000W ATX 

Ηζρχο: 1000 Watt 

Σχπνο: ATX 

Καιψδηα PSU: Motherboard 20 or 24 pin, 6 x 6+2 pin PCI-Express, 16 

x 5 pin Serial ATA, 2 x 4 pin floppy, 6 x 4 pin Peripheral Power 

Connector, 2 x 4+4 pin +12V Power Connector 

Coolers 1 x 13.9 cm 

πζθεπαζία: High efficiency with 80 PLUS Platinum certification 

Βάξνο 3.50 kg 

Mήθoο 18.0 cm 

Πιάηoο 15.0 cm 

Yςoο 8.6 cm 

Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά: 139mm Air Penetrator fan with intelligent 

semi-fanless operation, FF141 magnetized fan filter included, 100% 

modular cables, 24/7 continuous power output with 40℃ operating 

temperature, Strict ±3% voltage regulation and low ripple & noise, Dual 

EPS 8pin with multiple individual one-on-one PCI-E 8/6pin connectors 

1 

Εγγύηζη Τοςλάσιζηον 2 έηη για όλα ηα εξαπηήμαηα  

 

 



[75] 
 

TMHMA 11 

Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα επξπεθπνκπήο DVB-T2 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θεξαηνζπζηήκαηνο 

θαη πεγήο παξαγσγήο ζήκαηνο.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   15.000,00€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        (   18.600,00     ΜΔ  ΦΠΑ)  

Πξνδηαγξαθέο: Πιήξεο ζχζηεκα παξαγσγήο θαη εθπνκπήο ζεκάησλ DVB-T2.  Σν ζχζηεκα λα 

παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν, έηνηκν πξνο ρξήζε θαη vα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βαζηθά κέξε. 

 

 

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΑΠΑΗΣΖΖ 

 Transmitter  

 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

RF 

 

 Εψλε ζπρλνηήησλ εμφδνπ 470MHz – 860MHz 

 Ηζρχο εμφδνπ COFDM 100W rms 

 Ηζρχο εμφδνπ ATSC 100W rms 

 Ηζρχο εμφδνπ ATV 100W p.s. 

 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο 230 Vac ±15% @ 47 to 63 Hz 

 χζηεκα ςχμεο Με αέξα 

 ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ  

  DVB-T ηππνπνηήζεηο ETS 300 744 / EN 50083-9 / TR 101 190 / 

TR 101 891 θαη θαλάιηα πιάηνπο 6, 7, 8 MHz 

  DVB-T2   ηππνπνηήζεηο EN 302 755, TS 102 831, T2-MI, 

εθπνκπέο system A (single)  ή system B (κέρξη 8 PLPs) 

θαη θαλάιηα πιάηνπο 6, 7, 8 MHz 

  ISDB-T & SBTVD   ηππνπνηήζεηο ABNT NBR 15601 & ARIB STD B31 κε 

ιεηηνπξγία πνιιαπιψλ θαηαηκήζεσλ θαη θαλάιηα 

πιάηνπο 6 MHz 

  ATSC 8VSB  ηππνπνίεζε ATSC DOC.A/53 ζε δηακφξθσζε 8-VSB 

  DTMB  ηππνπνίεζε DTMB (GB20200/2006) κε ξπζκφ 

κεηάδνζεο 7.56Msps, δηακφξθσζε TDS-OFDM θαη 

θαλάιηα πιάηνπο 6 ή 8 MHz 

  Δίζνδνη RF  2 X ASI (BNC f, 75W) 

  Δίζνδνη IP 2 X GBE + 1 X SFP GBE 

 ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ  

  Τπνζηεξηδφκελα πξφηππα 

εηθφλαο 

PAL std. B/G, H, K, I, I1, M, N – NTSC std. M – 

SECAM D/K 

  Δίζνδνο ζήκαηνο εηθφλαο 1 Vpp 

  Απψιεηα επηζηξνθήο  εηθφλαο θαιχηεξν απφ -30dB, ζηα 75W θαη εχξνο 0-6MHz 
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  πλδεηήξαο εηζφδνπ εηθφλαο

  

1 x BNC ζειπθφ, 75 W 

  χζηεκα ήρνπ  MONO/ IRT 

  Δίζνδνο ζήκαηνο ήρνπ 6 dBm ± 6 dB ζε εχξνο 25 έσο 50 kHz 

  Απψιεηα επηζηξνθήο  ήρνπ θαιχηεξν απφ -30dB, ζην εχξνο 40 Hz έσο 15 kHz 

  πλδεηήξαο εηζφδνπ ήρνπ DB9 κε θαιψδην γηα 2xXLR ζειπθφ, 600 W 

 ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΣΖ  

  εχξνο ζπρλνηήησλ εηζφδνπ RF 146 έσο 861 MHz 

  απψιεηα επηζηξνθήο εηζφδνπ 

RF 

θαιχηεξν απφ -16dB 

  ζπλδεηήξαο εηζφδνπ RF  N ζειπθφ, 50W 

  επίπεδν ζνξχβνπ κέγηζην 10dB γηα SFN gap-filler θαη 8dB γηα MFN re-

transmitter 

  επίπεδν δηαρσξηζκνχ θαλαιηψλ >30dB γηα θαλάιηα Ν+1 θαη >40dB γηα ηα άιια 

θαλάιηα 

 ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ  

  ππνζηεξηδφκελα πξφηππα DVB-S — DVB-S2 – EN300421 

  εχξνο ζπρλνηήησλ 950 έσο 2150 MHz 

  επίπεδν ζήκαηνο  -65 έσο -25 dBm 

  ζπλδεηήξαο SMA f 

  έιεγρνο LNB πεξηιακβάλεηαη, επηινγή πνιηθφηεηαο & δψλεο 

 ΔΛΔΓΥΟ ΤΚΔΤΖ  

  ζπλδεηήξεο ειέγρνπ RF FWD/REF: SMA ζπιπθφ , 50 W 

  ηνπηθφο ρεηξηζκφο   κέζσ πιήθηξσλ, νζφλεο θαη ζχξαο USB 

  απνκαθξπζκέλνο ρεηξηζκφο κέζσ web, πξσηφθνιιν SNMP 

 ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΡΟΝΟΤ  

  ελζσκαησκέλε 10 MHz OCXO, κε επζηάζεηα ζην ρξφλν max±10
-7 

/έηνο 

θαη ζηελ ζεξκνθξαζία max ±2.5 10
-8

(-20° έσο 70°C) 

  εμσηεξηθή 10 MHz – 1pps, κε επίπεδν πιάηνπο 1 Vpp    

 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

  ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0
ν
C έσο 50

ν
C 

  κέγηζηε ζρεηηθή πγξαζία 95% ζηνπο 30°C, ρσξίο ζπκπχθλσζε 

  κέγηζην πςφκεηξν 4000 κέηξα 

  ηππνπνίεζε αζθαιείαο EN 60215 (IEC 215) 
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 Encoder  

 Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο  

  Καηαλάισζε ηζρχνο  70 W 

  Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0
 ν
C έσο 45

ν
C 

  Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο -20
 ν
C έσο 80

ν
C 

  Γπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο κέζσ 

δηθηχνπ 

 

  Γηαρείξηζε κέζσ δηθηχνπ  

 Δίζνδνη 

 8 X HDMI 

 1 X DVB-C 

 128 IP κέζσ UDP & RTP 

 

 Δηθφλα  

  Κσδηθνπνίεζε  

 

MPEG4 AVC/H.264 

 Αλάιπζε εηζφδνπ 1920×1080_60P, 1920×1080_60i, 1920×1080_50P, 

1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P, 

720×576_50i,720×480_60i 

  Αλάιπζε εμφδνπ  

 

1920×1080_30P, 1920×1080_25P, 1280×720_30P, 

1280×720_25P, 720×576_25P,720×480_30P 

  Ρπζκφο κεηάδνζεο  

 

1Mbps έσο 13Mbps γηα θάζε θαλάιη 

 Ήρνο 

 

 

  Κσδηθνπνίεζε  MPEG1 Layer2 

  Ρπζκφο δεηγκαηνιεςίαο 48kHz 

  Αλάιπζε 24bit 

  Ρπζκφο κεηάδνζεο 64kbps,128Kbps,192kbps,224kbps,256kbps,320kbps,38

4kbps 

 Έμνδνη  

  1 Υ RF ηχπνπ F 

 4 Υ IP MPTS 

 1 Υ 1000M Base-T Ethernet 

interface 

 1 Υ ASI 

 

 Antenna  

 ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

  Δχξνο ζπρλνηήησλ 470MHz – 862MHz UHF IV & UHF V 

  Απνιαβή 5.5dB (7.7dBi) 
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TMHMA 12 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   24.193,55€  ΧΩΡΙ ΦΠΑ        (        ΜΕ  ΦΠΑ  

 
Πξνδηαγξαθέο:   

  Λφγνο VSWR κηθξφηεξν ή ίζν κε 1.12:1 (-25dB) 

  Οξηδφληηα πφισζε  

  Αληίζηαζε 50Χ 

  Πιάηνο αθηίλαο κηζήο ηζρχνο 

(beamwidth) 

e-plane 22
ν
C, h-plane 360

ν
C 

  Πξνζηαζία απφ θεξαπλνχο, 

γεησκέλα κεηαιιηθά κέξε 

 

 ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

  Τιηθφ θχξηαο θαηαζθεπήο αινπκίλην 

  Βξαρίνλαο ζηήξημεο πεξηιακβάλεηαη, απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα 

  Γηαζηάζεηο 360Υ360Υ1460, ζε ρηιηνζηά 

  Βάξνο 23.5 θηιά 
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Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Πεδηνκέηξνπ
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TMHMA 13 

ηαζκνί εξγαζίαο (workstation) 25 ηεκ.  πςειήο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο Σν ζχζηεκα ζα 

ζπλνδεχεηαη κε κνλάδεο παξνρήο ελέξγεηαο γηα αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   28.125,00€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        (  34.875,00  ΜΔ  ΦΠΑ)  

 

Πξνδηαγξαθέο: ηαζκνί εξγαζίαο (workstation) 25 ηεκ.  πςειήο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ: CPU INTEL CORE I7-6700K 4.00GHZ LGA1151 - BOX 
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ΚΛΖΡΟ ΓΗΚΟ: HDD TOSHIBA DT01ACA100 1TB 3.5'' SATA3 

ΚΛΖΡΟ ΓΗΚΟ: SSD KINGSTON SUV400S37/120GBK SSDNOW UV400 120GB 2.5'' 

ΜΝΖΜΖ RAM: KINGSTON KVR24N17S8/8 8GB DDR4 2400MHZ 

ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ: VGA PNY NVIDIA QUADRO K620 2GB DDR3 PCI-E RETAIL 

ΜΖΣΡΗΚΖ ΚΑΡΣΑ: ΜΖΣΡΗΚΖ ASUS H170M-PLUS RETAIL 

ΟΠΣΗΚΑ ΜΔΑ: LG GH24NSD1 INTERNAL SUPER MULTI DVD RECORDER BULK 

ΚΟΤΣΗ: CASE SUPERCASE 386 BLACK USB 3.0 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ: PSU 750W 

ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ – ΠΟΝΣΗΚΗ: Microsoft Πιεθηξνιφγην 600 Δλζχξκαην, Microsoft Πνληίθη Wired 

Desktop 600 Δλζχξκαην 

ΟΘΟΝΖ: ΟΘΟΝΖ SAMSUNG LT28E310EW/EN 28'' LED HD READY MONITOR TV 

UPS:  APC BR900GI POWER SAVING BACK UPS PRO 900VA 

 

TMHMA 14 

 

Γπν (2) ζηαζκνί εξγαζίαο (workstation) κε πςειήο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο κε ιεηηνπξγηθφ IOS. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   6.430,65€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        (   7.974,00 ΜΔ  ΦΠΑ)  

 

Πξνδηαγξαθέο :  Σέζζεξεηο (4) ζηαζκνί εξγαζίαο (workstation) κε πςειήο ππνινγηζηηθήο 

ηζρχνο κε ιεηηνπξγηθφ IOS. 
 

Μνληέιν : MAC PRO 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ: 3.7GHz quad-core Intel Xeon E5 & Turbo Boost σο ηα 3.9 GHz 

ΚΛΖΡΟ ΓΗΚΟ: 256GB flash storage (επέθηαζε έσο 512GB ή 1TB) 

ΜΝΖΜΖ RAM: 12GB (3 x 4GB) ζηα 1866MHz DDR3 ECC (επέθηαζε έσο ηα 16GB ή 32GB ή 64GB) 

ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ: Dual AMD FirePro D300 επεμεξγαζηέο γξαθηθψλ κε 2GB GDDR5 VRAM ν 

θαζέλαο 

ΖΥΟ: πλδπαζκφο optical digital audio output/analog line out mini-jack, Headphone mini-jack with 

headset support, HDMI ζχξα ππνζηήξημεο πνιπθάλαιεο εμφδνπ ήρνπ, Δλζσκαησκέλα ερεία 

ΤΝΓΔΗΜΟΣΖΣΑ: 6x Thunderbolt 2 ζχξεο, 4x USB 3 ζχξεο, HDMI, Dual Gigabit Ethernet, HDMI 1.4 

UltraHD , Wi-Fi 802.11ac IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45 

connector) 

ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ – ΠΟΝΣΗΚΗ: πκβαηά κε ην κνληέιν  

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ: MacOS Sierra 
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TMHMA  15 

 

νπίηα ινγηζκηθψλ γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο, ηελ αλάιπζε,  ζρεδίαζε (site surveying), 

κειέηε ζπκβαηφηεηαο, κειέηε επηδφζεσλ, κειέηε αζθάιεηαο αζχξκαησλ δηθηχσλ. 

Τπνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ 802.11n/a/b/g/ac WLAN κε ιεηηνπξγία 3 X 3 802.11ac θαη αλάιπζε 

θάζκαηνο ζηηο δψλεο 2.4/5/4.9 GHz. 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:  16.250,00€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        (20.150,00  ΜΔ  ΦΠΑ)  

 

 

2. Πξνδηαγξαθέο: νπίηα ινγηζκηθψλ γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο, ηελ αλάιπζε, ζρεδίαζε (site 

surveying),  κειέηε ζπκβαηφηεηαο, κειέηε επηδφζεσλ, κειέηε αζθάιεηαο αζχξκαησλ 

δηθηχσλ. 

 

φντομθ περιγραφι: Σουίτα λογιςμικϊν για τον ζλεγχο λειτουργίασ, τθν ανάλυςθ,  ςχεδίαςθ (site 

surveying), μελζτθ ςυμβατότθτασ, μελζτθ επιδόςεων, μελζτθ αςφάλειασ αςφρματων δικτφων. Η ςουίτα 

λογιςμικϊν, θ οποία κα μπορεί προφανϊσ να αποτελείται από περιςςότερα του ενόσ λογιςμικά τα οποία 

όμωσ κα πρζπει να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, κα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τεχνολογίεσ 

802.11n/a/b/g/ac WLAN με λειτουργία 3 X 3 802.11ac και ανάλυςθ φάςματοσ ςτισ ηϊνεσ 2.4/5/4.9 GHz. 

(ενδεικτικόσ τφποσ: AirMagnet Survey PRO + AirMagnet Planner + AirMagnet WiFi Analyzer PRO + 

AirMagnet Spectrum XT ) 

Αλαιπηηθέο Πξνδηαγξαθέο (απαηηνχκελεο) 

Στεδίαζη και Επιζκόπηζη Αζύρμαηων Δικηύων WiFi.  

Σν ινγηζκηθφ πξέπεη λα εθηειεί κειέηεο ξαδηνθάιπςεο γηα δίθηπα WiFi ηνπιάρηζηνλ κε ηα πξφηππα ΗΔΔΔ 

802.11 a/b/g/n/ac .  

Θα πρζπει να προςφζρεται θ δυνατότθτα απεικόνιςθσ (heat maps) του ςιματοσ, του κορφβου κακϊσ και 
των αναμενόμενων επιδόςεων των τελικϊν χρθςτϊν. Η μελζτθ κα πρζπει να μπορεί να γίνεται είτε με 
προςομοιωμζνα (χριςθ μοντζλων πραγματικϊν AP και κεραιϊν) είτε με πραγματικά δεδομζνα 
(μετριςεισ). 

Οι δυνατότθτεσ αυτζσ κα πρζπει να υποςτθρίηονται ςε πολυόροφα κτίρια, ςε εςωτερικοφσ και 
εξωτερικοφσ χϊρουσ, με δυνατότθτα μοντελοποίθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ δομικϊν υλικϊν 
καταςκευισ/εμποδίων/access points, ειςαγωγι κατόψεων κτιρίων από αρχεία διαφορετικϊν format 
γραφικϊν και CAD, δυνατότθτα αυτόματθσ μοντελοποίθςθσ WLAN, εκτίμθςθ μετάβαςθσ από παλιότερεσ 
(802.11 a/b/g) ςε νεότερεσ τεχνολογίεσ (802.11 n/ac), κακϊσ και για δίκτυα IEEE 802.11ac με 
διαφορετικά εφρθ καναλιϊν.  

Θα πρζπει επίςθσ να υπάρχει δυνατότθτα ταυτόχρονων μετριςεων και ανάλυςθσ ςε διαφορετικζσ 
μπάντεσ, μελζτθσ παρεμβολϊν, μελζτθσ περιαγωγισ, μζλετθσ αςφάλειασ (RF spillage), ςυνεργαςία με 
αναλυτζσ φάςματοσ ραδιοςυχνοτιτων κακϊσ και θ ικανότθτα πιςτοποίθςθσ από το ςτάδιο του 
ςχεδιαςμοφ τθσ ικανότθτασ του δικτφου να υποςτθρίηει Voice over WiFi. 

Ανάλσζη, εποπηεία και αποζθαλμάηωζη δικηύων WiFi 

Αλάιπζε, επνπηεία θαη απνζθαικάησζε δηθηχσλ WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

αλάιπζεο 3 X 3 802.11ac. 

Γηάγλσζε θαη απνζθαικάησζε πξνβιεκάησλ ρξεζηψλ (φπσο πξνβιήκαηα κε ηε ζπλδεζηκφηεηα, ηελ 

ηαρχηεηα δηακεηαγσγήο, ηελ αιιειεπίδξαζε ζπζθεπψλ, ηελ πνιπφδεπζε (multipath) ηνπ ζήκαηνο, θ.α.), 

αλίρλεπζε απεηιψλ αζθάιεηαο, απηφκαηε αλίρλεπζε εππαζεηψλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
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Αλάιπζε παθέησλ θαη παξεκβνιψλ ζε δίθηπα IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 

Αλάιπζε πξνβιεκάησλ πεξηαγσγήο ζε δίθηπα IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 

Λνγηζηηθή αλάιπζε (audit) αζχξκαησλ δηθηχσλ θαθφβνπιεο ζπζθεπέο θαη εππάζεηεο αζθάιεηαο 

Απηφκαηε κεραλή αλαθνξψλ γηα ηελ εχιεπηε απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δηθηχνπ, ησλ ειέγρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ηε  ζπκκφξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηα βηνκεραληθά πξφηππα αιιά θαη ηελ πνιηηηθή 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ανάλσζη Φάζμαηος - AirMagnet Spectrum XT 

Αλάιπζε θάζκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηηο πεξηνρέο 2.4/5/4.9 GHz κε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ πεγψλ 

RF παξεκβνιψλ θαζψο θαη ηεο επίπησζεο πνπ έρνπλ ζηηο επηδφζεηο ηνπ δηθηχνπ.  

Γπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη δηαρσξηζκνχ WiFi πεγψλ απφ άιιεο πεγέο RF παξεκβνιψλ (π.ρ. bluetooth, 

αζχξκαηα ηειέθσλα, θνχξλνη κηθξφθπκάησλ, αληρλεπηέο θίλεζεο, zigbee, RF jammers, βξεθηθά κφληηνξ, 

θ.α.) καδί κε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ζέζεο. 

Μεραλή παξαγσγήο εχιεπησλ αλαθνξψλ. 

Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ηνπ θάζκαηνο, π.ρ. Real-Time FFT, Spectrum Density, 

Spectrogram, Duty Cycle, Event Spectrogram, Channel Power,  Παξεκβνιή, ρξνληθή εμέιημε ηεο ηζρχνο 

ηεο παξεκβνιήο, θ.α. 

πζρεηηζκφο ηεο θαζκαηηθήο πιεξνθνξίαο κε άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ, φπσο π.ρ. 

ε θίλεζε. Αλαθνξέο ζπζρέηηζεο ησλ παξηακέηξσλ ηνπ δηθηχνπ, φπσο    ηζρχο ζήκαηνο αλά AP, θαλάιηα 

αλά ηαρχηεηα/δηεχζπλζε/κέζν, SNR θαλαιηνχ, ζθάικαηα/επαλεθπνκπέο, ρξήζε θαλαιηνχ, θ.α. 

Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη απνηχπσζεο ηεο «ππνγξαθήο» κηαο παξεκβνιήο γηα κειινληηθή έξεπλα θαη 

ρξήζε. 

Καηαγξαθή θαη αλαπαξαγσγή γεγνλφησλ ζε δεχηεξν ρξφλν. 
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ηαζκνί Δξγαζίαο ηχπνπ NVIDIA® DIGITS™ DevBox κε 4Υ παξάιιειεο GPU πςειήο 

απφδνζεο γηα εθαξκνγέο παξάιιειεο επεμεξγαζίαο, εηδηθφ γηα αιγνξίζκνπο Deep Learning.  

Υξήζε Δξεπλεηηθή θαη Δθπαηδεπηηθή 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  14.376,61€  ΧΩΡΙ ΦΠΑ        (  17.827,00  ΜΕ  ΦΠΑ)  

 
 

Πξνδηαγξαθέο:Στακμοί Εργαςίασ τφπου NVIDIA® DIGITS™ DevBox με 4Χ παράλλθλεσ GPU υψθλισ 

απόδοςθσ για εφαρμογζσ παράλλθλθσ επεξεργαςίασ, ειδικό για αλγορίκμουσ Deep Learning. Χριςθ 

Ερευνθτικι και Εκπαιδευτικι 

Σεμάχια 2 

 

(Οι προδιαγραφζσ είναι για 1 τεμάχιο) 
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ΔΗΓΟ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

(ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ 

ΔΗΓΟ) ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΚΟΤΣΗΑ Ζ/Τ Σχπνο ζήθεο: Full Tower 

Τπνζηεξηδφκελεο κεηξηθέο: Mini-ITX, Micro and 

Standard ATX, E-ATX, XL-ATX 

Δκπξφο ζχξεο ζχλδεζεο:2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 

Audio in/out  

Θέζεηο ηνπνζέηεζεο Front Accessible: 3 x 5.25'', 

Internal: 6 x 3.5"" or 2.5'' 

9 expansion slots γηα πνιιαπιέο PCI-E 

Θέζεηο αλεκηζηήξσλ: 

Top: 3 x 120mm or 2 x 140mm 

Front: 2 x 140mm or 2 x 120mm (2 x 140mm 

πεξηιακβάλνληαη) 

Bottom: 2 x 120mm 

Rear: 1 x 140mm or 120mm (140mm 

πεξηιακβάλεηαη) 

Γηαζηάζεηο: ηνπιάρηζηνλ 560mm x 235mm x 546mm 

2 ρξφληα εγγχεζε  

 

Corsair Obsidian 

750D Full Tower no 

PSU Black 

1 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΑ Ηζρχο: ηνπιάρηζηνλ 1600 Watt 

Σχπνο: ATX 

PSU Cables :Motherboard 20 or 24 pin and 4 pin, 9 x 

6+2 pin PCI Express Connector,  

5 x 6 pin PCI Express Connector, 16 x 5 pin Serial 

ATA,  

2 x Floppy Connector, 6 x 4 pin Peripheral 

Connector, 2 x 4+4 pin +12V Power Connector 

10 ρξφληα εγγχεζε 

NVIDIA SLI reasy 

80 PLUS Titanium certified with 94% (115VAC) / 

96% (220VAC~240VAC) efficiency or higher under 

typical loads 

Heavy-duty protections, including OVP (Over 

Voltage Protection), UVP (Under Voltage 

Protection),  

OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power 

Protection), SCP (Short Circuit Protection)  

And OTP (Over Temperature Protection) 

EVGA Power Supply 

1600W ATX 24 pin 

SuperNOVA T2 1600 

Active-PFC Retail 

1 
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ΜΖΣΡΗΚΔ Τπνζηήξημε Δπεμεξγαζηψλ Socket 2011-3 supports 

(Haswell-E) Intel Core i7, Xeon 

Form Factor CEB 

Chipset Intel X99 

Μλήκε 8 x 288-pin memory slots DDR4 

2133/2400/2666/2800/3000/3200 MHz up to 128 GB 

Γηαζέζηκα slots 7 x PCI-Express 3.0 x 16 

Γηαζέζηκα ports 2 x USB 3.1, 8 x USB 3.0, 2 x RJ-

45, Audio 7.1 ch, 2 x eSerial ATA3 

Δλζσκαησκέλεο ζπζθεπέο 2 x Gigabit Lan, 2 x USB 

3.1, 12 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, Audio 7.1 ch 

Controllers 8 x Serial ATA3, 2 x SATA Express, 1 x 

M.2, 2 x eSerial ATA3 

RAID SATA 0, 1, 5, 10 

Δγγχεζε 3 ΥΡΟΝΗΑ  

1 x Optical S/PDIF out, 1 x USB BIOS Flashback 

Button(s), 1 x Q-Code Logger button 

4-Way PCI-E Gen3 x16 link supporting NVidia 

GeForce SLI and AMD CrossFireX on demand 

Asus Socket 2011-3 

X99-E WS/USB 3.1 

2GLan Audio Raid 

1 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΔ Καηαζθεπαζηήο Intel 

Μνληέιν Intel Core i7 5930K Six Core 

Δζσηεξηθή ζπρλφηεηα 3500 / 3700 MHz 

Cache L3 15360 KB 

Καηαλάισζε / Watt 140 Watt 

Τπνδνρή ζχλδεζεο Socket 2011-3 

πζθεπαζία Box 

Δγγχεζε 3 ΥΡΟΝΗΑ 

Intel Core i7 5930K 

3.5 GHz Six Core 

Socket 2011-3 140W 

Box 

(BX80648I75930K) 

1 

ΚΑΡΣΔ 

ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

Κάξηα γξαθηθψλ κε δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο 

CUDA 

Base Clock: 1127 MHz / Boost Clock: 1216 MHz 

Memory Clock: 7010 MHz Effective; CUDA Cores: 

3072; Memory Detail: 12288MB GDDR5  

nVidia GeForce GTX 

Titan X Hybrid 12GB 

DDR5 PCI-E DVI 

HDMI Triple-DP 

(EVGA)  4 

ΚΛΖΡΟΗ ΓΗΚΟΗ PCI-E SSD δίζθνο  

Υσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 250 GB 

Τπνδνρή ζχλδεζεο M.2 (PCI-E 3.0 x4 NVMe 1.1) 

Δγγχεζε 3 ΥΡΟΝΗΑ 

Sequential Read Speed:Up to 3,200 MB/sec 

Sequential Write Speed: Up to 1,500 MB/sec 

Random Read (4KB, QD32):Up to 330,000 IOPS 

Random Read (4KB, QD1): Up to 14,000 IOPS  

Samsung 250GB 960 

Evo MZ-V6E250BW 

Solid State Drive M.2 

PCI-E SSD M.2 

1 
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ΚΛΖΡΟΗ ΓΗΚΟΗ Γίζθνο    

Buffer 128 MB 

RPM 7200 

Max Ρπζκφο Μεηαθνξάο Γεδνκέλσλ 6 Gbits/sec 

Υσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 TB 

Τπνδνρή ζχλδεζεο Serial ATA III 

Μέζνο Υξφλνο Αλαδήηεζεο Γεδνκέλσλ N/A 

Mήθoο 14.7 cm 

Πιάηoο 10.18 cm 

Yςoο 2.61 cm 

Δγγχεζε 5 ΥΡΟΝΗΑ 

Seagate 3TB 

Constellation ES.3 

ST3000NM0033 

SATA III 7200rpm 

128MB 

1 

ΜΝΖΜΖ Σχπνο κλήκεο DDR4 288 pin Double Data Rate 4 

Μέγεζνο 8 GB 

πρλφηεηα 2666 MHz 

Cas Latency : CL15 

Error Correcting Code Non ECC 

Δγγχεζε ΔΦ` ΟΡΟΤ ΕΧΖ 

(χλνιν Μλήκεο 8Υ8GB = 64GB) 

Kingston Hyper X 

Fury 8GB DDR4 

Non ECC CL15 

2666MHz 

(HX426C15FB/8) 

8 

ΚΛΖΡΟΗ ΓΗΚΟΗ SSD ζθιεξφο δίζθνο   

Buffer 512 MB 

Max Ρπζκφο Μεηαθνξάο Γεδνκέλσλ 6 Gbits/sec 

Υσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 250 GB 

Τπνδνρή ζχλδεζεο Serial ATA III 

Δγγχεζε 5 ΥΡΟΝΗΑ 

Sequential Read Speed: 540 MB/s 

Sequential Write Speed: 520 MB/s 

Random Read (4KB, QD32): Up to 97,000 IOPS 

Random Read 

Random Read (4KB, QD1): Up to 10,000 IOPS 

Random Read  

Samsung 250GB 850 

Evo MZ-75E250B 

Solid State Drive 

SATA III SSD 2.5'' 

1 

ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗO 

- ΠΟΝΣΗΚΗ 

Πιεθηξνιφγην κε ππνδνρή ζχλδεζεο USB, 

Δπψλπκνπ Καηαζθεπαζηή, θαλνληθήο δηάηαμεο 

πιήθηξσλ, φρη curved, κε ηνπιάρηζηνλ 4 επηπιένλ 

πξνγξακκαηηδφκελα πιήθηξα εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

πιήθηξν αξηζκνκεραλήο, ρξψκα καχξν. 

Πνληίθη κε ππνδνρή ζχλδεζεο USB, Δπψλπκνπ 

Καηαζθεπαζηή, ηνπιάρηζηνλ δχν πιήθηξσλ, κε 

ξνδάθη, νπηηθήο ηερλνινγίαο, αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 

800dpi, ρξψκα καχξν. 

Microsoft Wired 

Desktop 600 

1 
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ΟΘΟΝΔ Σχπνο νζφλεο LCD LED Widescreen Full HD 

Γηαγψληνο ηνπιάρηζηνλ 21.5'' 

Κφθθνο 0.248 x 0.248 mm 

Κάζεηε ζπρλφηεηα 56 - 75 Hz 

Οξηδφληηα ζπρλφηεηα 30 - 83 KHz 

Μεγ. Αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 1920 x 1080 pixels 

Υξφλνο απφθξηζεο 5 ms 

Αληίζεζε (Contrast) 5000000:1 

Γσλία Θέαζεο 90° (H) / 65° (V) 

Φσηεηλφηεηα 200 cd / m2 

Υξψκαηα νζφλεο 16.7 million 

Τπνδνρή ζχλδεζεο D-Sub 15-pin (Analog) 

Υξψκα ζπζθεπήο Black 

LG 22M38A-B 

1 

ΦΤΚΣΡΔ 

Δίδνο ςχθηξαο Cpu Cooler for Intel and AMD 

Socket 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 

/ 2011-3 / AM2 / AM3 / AM3+ / AM4 / FM1 / FM2 / 

FM2+775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 / 

2011-3 / AM2 / AM3 / AM3+ / AM4 / FM1 / FM2 / 

FM2+ 

ηξνθέο 650 - 2000 rpm 

Δπίπεδν ζνξχβνπ 6 - 30 dB 

Δγγχεζε: 2 ρξφληα 

Cpu Cooler 

Coolermaster 

MasterLiquid 240 for 

Intel and AMD 

Socket 775 / 1150 / 

1151 / 1155 / 1156 / 

1366 / 2011 / 2011-3 

/ AM2 / AM3 / 

AM3+ / AM4 / FM1 / 

FM2 / FM2+ 1 

ΔΓΓΤΖΖ Σνπιάρηζηνλ 2 Υξφληα Δγγχεζε γηα φια ηα 

εμαξηήκαηα   

 

TMHMA  17 

Πνιχ–Aπισηηθφ κεράλεκα γηα αλνηρηά πθάζκαηα πνπ λα έρεη θαη ζχζηεκα γηα ζσιελσηά 

πθάζκαηα, κε πάγθν κήθνπο 10-12κέηξα 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   21.000,00€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        ( 26.040,00 ΜΔ  ΦΠΑ)  

 

Πξνδηαγξαθέο : ΠΟΛΤ-ΑΠΛΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΣΡΧΖ-ΚΟΠΖ ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΖ 

ΦΤΡΑ ΓΗΑ ΑΝΟΗΥΣΑ ΚΑΗ ΧΛΖΝΧΣΑ ΤΦΑΜΑΣΑ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

1. Χθέιηκν θάξδνο πθαζκάησλ 1,90κ θαη‘ ειάρηζηνλ. 

2. Φνξείν κεηαθνξάο ρεηξηζηή. 

3. Οζφλε επαθήο(touch screen). 

4. Έιεγρνο θηλήζεσλ κέζσ PLC θαη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ(inverter) γηα νκαιή εθθίλεζε θαη ζηακάηεκα. 

5. Σάζε ιεηηνπξγίαο 220V, 50 Hz. 
6. Πάγθνο (ηξαπέδη) 12-13 κέηξα απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ, βακκέλνο κε αλζεθηηθή κειακίλε πάρνπο 

18εθ θαη‘ ειάρηζηνλ θαη αληίζηνηρν πιάηνο πνπ λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην πιάηνο ηνπ πθάζκαηνο. 

7. Μεηαθνξά, αζθάιηζε, εγκαηάζηαζη (ζηον πρώηο όροθο ηοσ κηηρίοσ μέζω μεγάλοσ παραθύροσ) 

θαη επίδεημε ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή. 

8. Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πθαζκάησλ ζε ξνιφ ή δίπιεο, ζσιελσηψλ ή αλνηθηψλ πθαζκάησλ 
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9. Υεηξηζηήξην πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ γηα πιήξε έιεγρν ζπζθεπήο (ζηξψζηκν / επαλαηχιημε θαη 

εθθίλεζε / ζηακάηεκα) 

10. χζηεκα ηξνθνδνζίαο πθάζκαηνο γηα απνθπγή ηάζεο πθαζκάησλ θαη εμάιεηςε ηεο αλάγθεο ρξήζεο 

ξάβδνπ   

11. Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο νχγηαο πθάζκαηνο   

12. Απηφκαην ζηακάηεκα κε αηζζεηήξεο αζθαιείαο θαη κπνπηφλ έθηαθηεο αλάγθεο 

13. Λεηηνπξγίεο πνιιαπιψλ εηδψλ απιψκαηνο κε απηφκαην θεληξάξηζκα ηνπ πθάζκαηνο   

14. Έιεγρνο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο πξνο θάζε θαηεχζπλζε 

15. Μεηξεηήο θχιισλ απιψκαηνο  

16. Πξνγξακκαηηζκφο ξχζκηζεο κήθνπο απιψκαηνο  

17. Δμάξηεκα γηα άπισκα ζε zig-zag 

18. Πηάζηξεο πθαζκάησλ ζηηο δχν άθξεο ηνπ πάγθνπ 

19. Πιαηθφξκα γηα πθάζκαηα ζε δίπιεο 

20. Απηφκαηε ζπζθεπή θνπήο (καραίξη) 

21. Δμάξηεκα γηα ζσιελσηά πθάζκαηα  

 

ΠΙΝΑΚΑ-ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ επί ποινι απόρριψθσ προςφοράσ 

A/A  ΤΚΕΤΗ 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΑΠΑΙΣΗΗ  
ΑΠΑΙΣΗΗ  

ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ςε Σεχν. Φυλλάδιο 

 

ΠΟΛΤ-

ΑΠΛΩΣΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΣΡΩΗ-

ΚΟΠΗ ΚΑΙ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΦΤΡΑ ΓΙΑ 

ΑΝΟΙΧΣΑ ΚΑΙ 

ΩΛΗΝΩΣΑ 

ΤΦΑΜΑΣΑ 

 

1 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ απάντθςθ ι ςελ ΧΧ, παρΧΧ 

2 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 
 

3 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 
 

4 ΝΑΙ ΝΑΙ ι ΠΧΙ 
 

5 ΝΑΙ ΝΑΙ ι ΠΧΙ 
 

6 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 7 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 8 ΝΑΙ ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 9 ΝΑΙ ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 10 ΝΑΙ ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 11 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 12 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 13 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 14 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 15 ΝΑΙ ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 16 ΝΑΙ ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 17 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 18 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 19 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 20 ΝΑΙ  ΝΑΙ ι ΠΧΙ 

 21 ΝΑΙ ΝΑΙ ι ΠΧΙ 
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A/A ΤΚΕΤΗ 

ΣΤΠΟ 
ΤΚΕΤΗ 

(ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ 
ι 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ  €/ΕΣ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 
ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

  

ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟ 

   
 

  
ΡΟΑΙΕΤΙΚΟ 

  

 

 

  
ΡΟΑΙΕΤΙΚΟ 

  

 

 

 
TMHMA  18 

 

πζθεπή κέηξεζεο αληνρήο πθάζκαηνο ζηε ηξηβή θαη pilling, ηχπνπ Martindale 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   14.153,23€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ    ( 17.550€ ΜΔ  ΦΠΑ)  

 

Πξνδηαγξαθέο:  πζθεπή κέηξεζεο αληνρήο πθάζκαηνο ζηε ηξηβή θαη pilling, ηχπνπ 

Martindale 

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. Πέληε θαη ειάρηζηνλ θεθαιέο. 

2. Πξνγξακκαηηζκφ θχθισλ ιεηηνπξγίαο θεθαιψλ. 

3. Καηαγξαθέα ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θχθισλ. 

4. Μνλνθαζηθή ηξνθνδνζία(220V, 50-60Hz. 

5. Καηλνχξγηα ζπζθεπή. 

6. Λεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα επίζεκα δηεζλή standards, γηα έιεγρν αληνρήο ζηελ θζνξά(abrasion), 

ηξηβή(rubbing-scratching) θαη pilling test. 

7. Λεηηνπξγία ζε μεξφ θαη ζε πγξφ πεξηβάιινλ. 

8. Ρπζκηδφκελεο ηαρχηεηαο. 

9. Βνεζεηηθή ζπζθεπή ζηήξημεο – πξνζαξκνγήο δεηγκάησλ. 

10. Υακειήο φριεζεο, ζνξχβνπ – θξαδαζκψλ. 

11. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ θαη CE ή άιιεο πηζηνπνηήζεηο 

12. Πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο ζηελ Αγγιηθή ή θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

13. Πηζηνπνίεζε βαζκνλφκεζεο ζπζθεπήο. 

14. Γσξεάλ εθπαίδεπζε ή θαη δσξεάλ ηειεθσληθή ππνζηήξημε γηα εθπαίδεπζε.  

15. Σερληθή ππνζηήξημε θαη αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε (επί πιεξσκή) 

16. Παξέρνληαη κε ηελ ζπζθεπή: 

16α. ια ηα παξειθφκελα, ήηνη, βάξε 9KPa, 12kpa, βάζεηο ζηήξημεο δεηγκάησλ θαη δαθηχιηνη(ζηεθάληα) 

ζηήξημεο επηθάλεηαο ηξηβείνπ, παμηκάδηα/βίδεο ζηεξέσζεο, ξάβδνη κεηάδνζεο θίλεζεο. Δπίζεο λα παξέρεηαη 

έλα(1) πιήξεο ζεη αληαιιαθηηθψλ γηα κηα θεθαιή: 1 γηα ηξηβή θαη 1 γηα pilling. 

16β. Σξηβείν κάιιηλνπ πθάζκαηνο πιάηνπο 160 cm, 25 ηξέρνληα κέηξα θαη΄ ειάρηζηνλ(ζε πεξίπησζε 

δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο 16m² θαη΄ ειάρηζηνλ). 

16γ. Αθξνιέμ ππνζηήξημεο ζε πνζφηεηα 15m² 
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16δ. Γίζθνη ππνζηήξημεο πθάζκαηνο ηξηβείνπ, δηακέηξνπ 140mm, 100 ηεκάρηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

16ε. Κνπηηθά εξγαιεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ, ηξηβείσλ θαη ππνζηξσκάησλ. 

16δ. Έμηξα ζηνηρεία θαη παξειθφκελα ζα ζπλεθηηκεζνχλ, φπσο δηάθνξα  ηξηβεία γηα ζπλζεηηθά πθάζκαηα, 

δέξκαηα, θάιηζα, θ.α.. 

 

Ζ ΤΚΔΤΖ ΔΗΝΑΗ ΔΠΗΘΤΜΖΣΟ ΝΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΝΔΣΑΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ: 

ISO 12947-1, UNI EN ISO 12947-2, EN 530, UNI EN 13770, UNI EN ISO 13520, UNI EN ISO 12945-2, 

UNI EN ISO 12947-3, UNI EN ISO 12947-4, EN 530, UNI EN 13770, UNI EN ISO 13520, UNI EN ISO 

17076-2, ISO 17704, VDA 230-211, ASTM D4970, IWS TM 196, SN 198525, M&S P17, ASTM D4966, 

BS 3424-24, EN 388, EN 530, JIS L1096, TM 27 A, IWTO 40, SN 198529, IWS TM 112, M&S P18C, 

M&S P19, M&S P19A, M&S P19B, M&S P19C, ISO 12947 

ΠΗΝΑΚΑ-ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

Τπνρξεσηηθή ζπκπιήξσζε επί πνηλή απφξξηςεο πξνζθνξάο 

A/A  ΤΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜΟ  

ΑΠΑΗΣΖΖ  
ΑΠΑΗΣΖΖ  

ΑΠΑΝΣΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ζε Σερλ. 

Φπιιάδην 

A 
Martindale 

Apparatus 

1 ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 
απάληεζε ή ζει ΥΥ, 

παξΥΥ 

2 ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 
 

3 ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 
 

4 ΝΑΗ ΝΑΗ ή ΥΗ 
 

5 ΝΑΗ ΝΑΗ ή ΥΗ 
 

6 ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 

 7 ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 

 8 ΝΑΗ ΝΑΗ ή ΥΗ 

 9 ΝΑΗ ΝΑΗ ή ΥΗ 

 10 ΝΑΗ ΝΑΗ ή ΥΗ 

 11 ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 

 12 ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 

 13 ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 

 14 ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 

 15 ΝΑΗ ΝΑΗ ή ΥΗ 

 16 ΝΑΗ ΝΑΗ ή ΥΗ 

 16α ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 

 16β ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 

 16γ ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 

 16δ ΝΑΗ  ΝΑΗ ή ΥΗ 

 16ε ΝΑΗ ΝΑΗ ή ΥΗ 

 16δ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΝΑΗ ή ΥΗ 
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A/A ΤΚΔΤΖ 

ΣΤΠΟ 

ΤΚΔΤΖ 

(ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

ή 

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ  

€/ΔΣ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

ΣΔΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

  
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

   
 

  
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ 

  

 

 

  
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ 

  

 

 

 

 

TMHMA  19 

 

3D Virtual Design & Prototyping γηα ηξηζδηάζηαην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ έλδπζεο 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   14.000,00€  ΧΩΡΙ ΦΠΑ        (17.360,00€ ΜΕ  ΦΠΑ ) 
 

Πξνδηαγξαθέο: 3D VIRTUAL DESIGN & PROTOTYPING ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ / 

ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΣΟΝ ΣΡΗΓΗΑΣΑΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΠΡΟΊΟΝΣΧΝ 

 
1. Δηζαγσγή δηζδηάζηαησλ παηξφλ, εηθφλσλ πθαζκάησλ θαη αμεζνπάξ θαη δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ 

πξσηφηππνπ κνληέινπ ηνπ ηειηθνχ ελδχκαηνο  εθαξκνζκέλνπ ζε ςεθηαθά ηξηζδηάζηαηα 

καλεθέλ/θνχθιεο (avatar) 

2. Γεκηνπξγία θαη παξακεηξηθή ηξνπνπνίεζε ηξηζδηάζηαησλ καλεθέλ (avatar) κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

ζψκαηνο 

3. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο avatar πηζηψλ αληηγξάθσλ ησλ πξαγκαηηθψλ καλεθέλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πξφηππα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δνθηκαζία ησλ ελδπκάησλ. 

4. πζρέηηζε avatars κε ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο ηνπ ελδχκαηνο/παηξφλ 

5. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο δηαθνξεηηθήο πθήο επηδεξκίδαο ζε ζθαλαξηζκέλα avatar 

6. Πξνζδηνξηζκφο θπζηθψλ ηδηνηήησλ πθαζκάησλ γηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε, φπσο ειαζηηθφηεηα, βάξνο 

θιπ 

7. Ρεαιηζηηθή πξνζνκνίσζε πθαζκάησλ κε ηε δηαρείξηζε ρξσκαηηθνχ θαζκαηηθνχ ράξηε ηνπ πθάζκαηνο  

(spectral map) θαη ηεο δνκήο ηνπ (bump map)  

8. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ηξηζδηάζηαησλ δηαθνζκεηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. θεξκνπάξ, θνπκπηά) 

απφ κνξθή OBJ θαη FBX 

9. Δηζαγσγή δηζδηάζηαησλ παηξφλ απφ κνξθή AAMA/ASTM θαη αξρείσλ θαλφλσλ κεγέζπλζεο (αξρείσλ 

DXF θαη RULE) 

10. Γπλαηφηεηα επεμεξγαζία παηξφλ φπσο νξηζκφο/αιιαγήο πεξηζσξίσλ ξαθψλ, θνπή παηξφλ, αιιαγήο 

πιεπξψλ θαη θακπχισλ. Δπηινγή εζσηεξηθήο γξακκήο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ παηξφλ, δηαηήξεζε 
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εζσηεξηθψλ ζεκείσλ θαη ξαθψλ θαηά ηνλ δηαρσξηζκφ/θνπή. Γπλαηφηεηα θισλνπνίεζεο κε 

αληηθαηάζηαζε θαη‘ επηινγή ησλ πιεπξψλ(δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ γξακκψλ) 

 
11. πξξαθή παηξφλ κε ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: Απηφκαηε ζπξξαθή ζπκκεηξηθψλ θνκκαηηψλ. Γπλαηφηεηα 

θισλνπνίεζεο. Ρεαιηζηηθή δηαρείξηζε πελζψλ/πηεηψλ. Γπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ζρεκάησλ θαηά ηε 

ζπξξαθή. Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ξαθψλ θαηά ηε κεηαθίλεζε. Γπλαηφηεηα θισλνπνίεζεο 

ζρεκάησλ κε ξαθέο.  

12.  Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο εηθφλαο γηα ηππψκαηα, θεληήκαηα θαη ινγφηππα θαη ηνπνζέηεζε 

ηνπο ζην ηξηζδηάζηαην κνληέιν. ηαλ ε εηθφλα εθαξκφδεηαη ζε ζπξξακκέλα παηξφλ ρξεηάδεηαη κφλνλ 

κία θνξά ε ηνπνζέηεζή ηνπο.  

13.  Γηαρείξηζε ζην ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ ρξψκαηνο πθάζκαηνο, πεξηζηξνθήο θαη θιίκαθαο ηνπ 

πθάζκαηνο, ησλ ηππσκάησλ/δηαθνζκεηηθψλ πιηθψλ θαη ηεο πξνζνκνίσζε ξαθήο (stitching).  

14.  Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηξηζδηάζηαηεο γξακκήο ζην avatar θαη εκθάληζεο ηεο ζηα δηζδηάζηαηα παηξφλ.  

15.  Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ παηξφλ κε ηελ παξνρή ησλ παξαθάησ δπλαηνηήησλ: Σξηζδηάζηαηε κεδνχξα 

γηα ηελ κέηξεζε θαη επηβεβαίσζε ηνπ ελδχκαηνο θαη ησλ avatar. Απεηθφληζεο ηεο άλεζεο ηνπ ελδχκαηνο 

κε εκθάληζε ράξηε πίεζεο θαη ηξαβήγκαηνο (pressure and tension maps)  

16. Απηφκαηνο ζρεδηαζκφο ζε πνιιά κεγέζε, π.ρ. ηνπνζέηεζε θαη νξηζκφο δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ 

ηππσκάησλ ζε φια ηα κεγέζε.  

17.  Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελδπκάησλ ζε πνιιέο ζηξψζεηο, π.ρ. πνπθάκηζν + γηιέθν + ζαθάθη.  

18.  Γπλαηφηεηα ξεαιηζηηθήο πξνζνκνίσζεο ελδπκάησλ θαπηηνλέ.  

19.  Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο δηπιψλ πθαζκάησλ (εζσηεξηθψλ/ εμσηεξηθψλ) φπσο θφδξεο, κε δηαθνξεηηθή 

απεηθφληζε ησλ δχν πιεπξψλ.  

20.  Υξήζε ―θάκεξαο‖ γηα ζηηγκηφηππα ηεο πξνζνκνίσζεο κε γξήγνξε θαη πξνζαξκνδφκελε ζέζε θαη 

θσηηζκφ.  

21.  Υξήζε βηβιηνζεθψλ εηθφλσλ HDR γηα ξεαιηζηηθφ θσηηζκφ.  

22.  Δμαγσγή ζηηγκηφηππσλ ζε κνξθή εηθφλαο  

23. Δμαγσγή ηξηζδηάζηαησλ πεξηζηξεθφκελσλ αληηθεηκέλσλ (ληπκέλσλ avatar) ζε κνξθή html, ψζηε ηα 

αξρεία λα κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη θαη λα πεξηζηξέθνληαη ζε νπνηνδήπνηε browzer.  

24. Γπλαηφηεηα επηινγψλ γηα ηελ εμαγσγή αξρείσλ ΑΑΜΑ/ASTM παηξφλ, φπσο γξακκέο ξαθήο θαη πέλζεο 

ζε ζρήκα δηακαληηνχ λα εκθαλίδνληαη σο εζσηεξηθνί ζρεδηαζκνί  

25.  Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Mac Os θαη Windows  

 

 

TMHMA  20 

 

Φνξεηφ ζχζηεκα κέηξεζεο εθπνκπψλ ξχπσλ απφ απηνθίλεηα θαη θνξηεγά - PEMS (Portable 

Emission Measurement System) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   80.000,00€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        (99.200,00€ ΜΔ  ΦΠΑ) 

 

Πξνδηαγξαθέο:πζηήκαηνο PEMS, Portable Emission Measurement System Specifications of 

PEMS, Portable Emission Measurement System 

Υαξαθηεξηζηηθφ Characteristic Πξνδηαγξαθή / Specification 

Γεληθή πεξηγξαθή, 

νλνκαζία 

General description, 

name 

Portable Emissions Measurement System 

(PEMS)for vehicles 

Υξήζε Use Petrol, Diesel, LPG, CNG vehicles 

Βάξνο Weight ≤ 40kg 

Μεηξνχκελα κεγέζε Measured quantities NO, NO2, CO, CO2 (THC 

επηζπκεηφαιιάφρηαπαξαίηεην / THC desired 

but not required) 
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Αθξίβεηα κέηξεζεο, 

νιίζζεζε, 

γξακκηθφηεηαζχκθσλα 

κε 

Accuracy, drift, linearity 

according to 

Commission Regulation (EC) No 715/2007 as 

amended up to Commission Regulation (EU) 

2016/646 of 20 April 2016 (or latest available 

during this tender) regarding PEMS, 

measurement of Real Driving Emissions 

(RDE) 

Θεξκαηλφκελε γξακκή 

δεηγκαηνιεςίαο 

Heated sampling line ≥1.25 m 

Μεηξεηήο Παξνρήο 

Καπζαεξίνπ 

Exhaust Flow Meter επηζπκεηφαιιάφρηαπαξαίηεην / desired but not 

required 

Γηεπαθήγηα ζχλδεζε 

κεOBDνρήκαηνο 

Interface for connection 

with vehicle OBD 

ΝΑΗ / YES 

χζηεκα 

πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο 

GPS) 

Global Positioning 

System (GPS) 

ΝΑΗ / YES 

Δγγχεζε (κήλεο) Warranty (months) 12 

 

ΤΜΗΜΑ 21 

Φεθηαθά θαζνδεγνχκελε κεραλή θνπήο θαη εγράξαμεο Laser CO2 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   22.950,00€  ΥΧΡΗ ΦΠΑ        (28.458,00€  ΜΔ  ΦΠΑ)  

 

Πξνδηαγξαθέο  : Φεθηαθά θαζνδεγνχκελε κεραλή θνπήο θαη εγράξαμεο Laser CO2 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 
Ηζρχο κνλάδαο Laser CO2 :  ηνπιάρηζηνλ 150W 

Δπηθάλεηα εξγαζίαο:    ηνπιάρηζηνλ 900x1300 mm 

Αθξίβεηα θνπήο:    ηνπιάρηζηνλ +/- 0.1mm 

Σαρχηεηα θνπήο:   800-1000mm/s  ή κεγαιχηεξε 

Κίλεζε θεθαιήο Laser:   εξβνθηλεηήξεο 

Δπηθάλεηα θνπήο:   ηχπνπ slat table 

Να δηαζέηεη:   χζηεκα απαγσγήο αεξίσλ θνπήο 

Να ζπλνδεχεηαη απφ:  Αεξνζπκπηεζηή 

Να δηαζέηεη:   Βηνκεραληθφ ζχζηεκα ςχμεο λεξνχ 

Να ζπλνδεχεηαη απφ:  Καηάιιειν ινγηζκηθφ 

Να παξαδνζεί κε:  Πιήξε εγθαηάζηαζε ζην Δξγαζηήξην  

Να παξέρεηαη:   Δθπαίδεπζε ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ κίαο κέξαο 

Να ζπλνδεχεηαη απφ:  Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ 

 
 

ΤΜΗΜΑ 22 

 

Καηαθφξπθνο ειεθηξηθφο θνχξλνο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   7.137,10€  ΧΩΡΙ ΦΠΑ        (8.850,00€ ΜΕ  ΦΠΑ ) 
 

Πξνδηαγξαθέο:   Καηαθφξπθνο ειεθηξηθφο θνχξλνο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
 πλνιηθή ηζρχο 3900 W, 240 V /50Ζδ 
 Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 1700°C, δπλαηφηεηα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζηνπο 1650 

°C. 
 Θα δηαζέηεη 1 δψλε ζέξκαλζεο. 
 Λεηηνπξγία απνθιεηζηηθά ζε θάζεηε ζέζε. 
 Αθξίβεηα ζεξκνθξαζηαθνχ ειέγρνπ ±1 °C. 
 Δζσηεξηθέο σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ ζέξκαλζεο: 300mm κήθνο x Φ64ηηηεη 

δηάκεηξν. 
 Καηαζθεπή δηπινχ ηνηρψκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θξαηείηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ 

εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ρακειή εμαζθαιίδνληαο ηελ Ζ φιε δηάηαμε ζα παξαδνζεί ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία ζην ρψξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Τιηθψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Πξνθεηκέλνπ λα 
παξαιεθζεί ζα πξνεγεζεί εθηελήο έιεγρνο απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

 Δγγχεζε: ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ  

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………..  

Καηάζηεκα ………………………….  

(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο – TK – ηειέθσλν – fax) Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………  

ΔΤΡΧ. …………………………………  

 

Πξνο  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ, 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
  

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΗΘΜ. …..,.……… ΔΤΡΧ ……………………….  

 

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ...................................................................................... (αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) 

ππέξ ηεο Δηαηξείαο …………………………….………………………………………………  

Γ/λζε …………………………………………………………. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ……………………………..……… γηα ηελ «Αλάπηπμε ππνδνκψλ 

θαη εμνπιηζκψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο», ζχκθσλα κε ηελ 

ππ. Αξηζ.  ……../2018 Γηαθήξπμή ζαο.  

 

- Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο θαζ‘ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.  

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά, ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

 

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ.  

- Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 

ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο.  

- Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………..…………………  

(ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη απηόο πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

Γηαθήξπμε)  

- Βεβαηνχηαη φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ζε 

Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  
Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………..  

Καηάζηεκα ………………………….  

(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο – TK – ηειέθσλν – fax) Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………  

ΔΤΡΧ ……………………  

Πξνο  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ, 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡΗΘΜ. ………… ΔΤΡΧ ……………….…..  

 

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ .……………………………(θαη νινγξάθσο) …………..………..……., ζην 

νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο 

……………………………………………………….. Γ/λζε 

…………………………………………………………., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ 

φξσλ ηεο κε αξηζκφ …………. ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςεη καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ 

ηνπ/ησλ Σκήκαηνο/σλ .......................................................................... ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξηζκφ 

δηαθήξπμεο ……../2018 γηα ηελ «  Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ, θαη ην νπνίν πνζφλ 

θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο, πξν Φ.Π.Α., αμίαο ……….…... ΔΤΡΧ απηήο.  

 

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά, ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

 

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ.  

 

- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ‘ 

εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ.  

 

- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ζε Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  
 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………..  

Καηάζηεκα                ………………………….  

(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο – TK – ηειέθσλν – fax)                    Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………  

                                                                                                 ΔΤΡΧ     ……………………………  

Πξνο  

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ, 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
 

  

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ          ΑΡ. ……             ΔΤΡΧ ………..…..  

 

 

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ .…………………(θαη νινγξάθσο) ………………………..………..……. 

ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο 

………………………………………………………. 

Γ/λζε………………………………………………………. γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

παξαδνζέλησλ ππ‘ απηήο εηδψλ ηεο κε αξηζκφ αξηζκφ ζχκβαζεο …..……….., πνπ ππέγξαςε καδί 

ζαο ε ελ ιφγσ εηαηξεία γηα ηελ «Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» (αξ. Γηαθ/μεο ……  / 2018) πξνο θάιπςε 

αλαγθψλ ηνπ θαη ην νπνίν πνζφλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ............................................................. 

επξψ (€……..............).  

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ.  

- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ‘ 

εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ.  

- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ζε Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………..  

Καηάζηεκα                ………………………….  

(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο – TK – ηειέθσλν – fax)                    Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………  

                                                                                                 ΔΤΡΧ     ……………………………  

Πξνο  

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ, 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

 

 

 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ       ΑΡΗΘΜ. …….… ΔΤΡΧ    …………….……….. 

 

 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ θνξέα : ηνπ/εο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. 

……} {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ θνξέσλ  

α) …………………………… νδφο …………..………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

β) ………………………….   νδφο  ……..……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε έλα απφ απηά θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο},  

γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ……% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, επξψ ………..………… ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε 

αξηζκ....................., πνπ αθνξά ζηνλ δηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ...................................ηεο 

........................(ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) …………. κε 

ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε 

αξηζκφ ………../2018 δηαθήξπμε ζαο.  

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο ην 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο 

φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III – ρέδην χκβαζεο  

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάπνηα ζεκεία ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζαξκνζηνχλ αλαγθαζηηθά 

αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

 

 

 Ζκεξνκελία:  …..… - ….…-2018   

 
Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ: ………..….. 

 

 

ΤΜΒΑΖ ΑΡΗΘΜ. …….. / …….. 
ηε έξξεο ζήκεξα …… ζην Γξαθείν Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & 

Πεξηνπζίαο, νη ζπκβαιιφκελνη:  

 

1. Σν Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Ν.Π.Γ.Γ.), κε ΑΦΜ 

090213745, Γ.Ο.Τ. εξξψλ, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ  θ. Αλαζηάζην Μσπζηάδε, 

Αληηπξχηαλε Οηθνλνκηθψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο βάζεη ηεο αξηζκ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) 

Απφθαζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ, Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: ―Καζνξηζκφο 

ηνκέσλ επζχλεο – αξκνδηνηήησλ ησλ Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ 

Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ‖, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φχιινπ 

4431/η.Β΄/15.12.2017),  φπνπ ζηε ζπλέρεηα ζα απνθαιείηαη «Δξγνδφηεο, θαη  

 

2.  Ζ εηαηξεία ................................................., κε Α.Φ.Μ. ……………., πνπ εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ηνλ ....................................................., ιακβάλνληαο ππφςε: ............................................  

απνδέρνληαη ηα παξαθάησ:  

ηηο ................................. έγηλε απφ αξκφδηα επηηξνπή δηεζλήο, ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο αλνηθηήο 

δηαδηθαζίαο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε αξηζκ. ……/2018, γηα ηελ 

Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

Αλάδνρνο αλαδείρζεθε ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. …………. (αξηζ. εγγξάθνπ ……………., ΑΓΑ: 

………………, ΑΓΑΜ:……………..) απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν δεχηεξνο 

ζπκβαιιφκελνο, γηα ηα είδε ηνπ / ησλ Σκήκαηνο/σλ ………........  

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα  
Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ 

Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιώςεων, 

Προμθκειών & Περιουςίασ 

Διεφκυνςθ:  Τζρμα Μαγνθςίασ 
            621 24 Σζρρεσ 
Πλθροφ.     Δεςποφδθ Σ. 

Σθλ:         (23210) 49106, 49156  
 Fax:        (23210) 46556 
Email:       despoudi@teicm.gr 
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ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ: €...................., ρσξίο ηελ αμία ηνπ Φ.Π.Α., (€………… κε 

Φ.Π.Α. 24%).  

Ο πξψηνο ζπκβαιιφκελνο αλαζέηεη ζην δεχηεξν ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο αξηζκ. ……../2018 θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ δεχηεξνπ 

ζπκβαιιφκελνπ, πνπ φια απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απηνχ θαη 

ππνρξεψλνπλ ηα δχν κέξε.  

ινη νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο απνηεινχλ νπζηψδεηο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ, ην πξψην κέξνο δηθαηνχηαη, πέξαλ 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ λφκν πνηλψλ, λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν.  

Ο δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φια ηα παξαπάλσ θαη 

αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εληφο ...........................κελψλ, θαη‘ αλψηαην φξην, απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, αλαγλσξίδνληαο φηη φινη νη φξνη ηνπ παξφληνο θαη ηεο Γηαθήξπμεο 

είλαη θχξηνη θαη βαζηθνί.  

Σα έμνδα κεηαθνξάο επηβαξχλνπλ ην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν.  

Σέινο, ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, φπσο απηέο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016.  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν αληηζπκβαιιφκελνο πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηε 

κε αξηζκ. …………….. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ………….., ε νπνία πεξηέρεη φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ην πνζφ ησλ ……………., ηζρχνο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

ή ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κελψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο (ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε ………/2018).  

Ζ εγγχεζε απηή ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε κνλνκεξή ηνπ δήισζε πξνο ηνλ εθδφηε 

θαη ρσξίο δηθαζηηθή δηάγλσζε ηεο δηαθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ κε απφιπηε θξίζε ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ε ζχκβαζε δελ έρεη εθηειεζηεί εκπξφζεζκα ή ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί.  

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κε απφθαζε ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, ζην δεχηεξν 

ζπκβαιιφκελν κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 4412/2016.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ, χςνπο …….........................., ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο.  

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΣΠΑ, κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα ζηελ νηθεία Γηαθήξπμε.  

Ο ρξφλνο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή νξίδεηαη ζε 

δεθαπέληε (15) εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ 

εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο.  

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κε 

θσδηθφ ....................................  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138 η Α‘), εθηφο εάλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία θαη ζε 

επζχλε εμσπαλεπηζηεκηαθψλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία πιεξσκήο.  

Γηα θάζε δηαθνξά απφ ηε ζχκβαζε απηή, αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα εξξψλ.  

Οη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θάζε θχζεσο απαηηήζεηο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαηά ηνπ  

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζπκθσλνχληαη θαη είλαη 
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αλεθρψξεηεο. Δθρψξεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο ή άιια 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, επηηξέπεηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Σε ζχκβαζε εθ κέξνπο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ππνγξάθεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο βάζεη ηεο αξηζ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 

7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απφθαζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ, Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: 

―Καζνξηζκφο ηνκέσλ επζχλεο – αξκνδηνηήησλ ησλ Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά 

αλαπιήξσζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ‖, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φχιινπ 4431/η.Β΄/15.12.2017). 

 

Ζ παξνχζα ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία (3) παξακέλνπλ ζην 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη ην έλα (1) παξαιακβάλεη ν αλάδνρνο.  

 

 

 

Ο Η   Τ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Δ Ν Ο Η 

 

Ο Αληηπξχηαλεο 

Οηθνλνκηθψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

ηνπ Σ.Δ.Η.  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΧΫΗΑΓΖ 

Καζεγεηήο 

 

Ο Αλάδνρνο  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

                                                                                                         ΠΡΟ ΣΟ 

                                                                             

                                                                         Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  

                                                                          Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

                                                                           Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ 

                                                                            Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ,  

                                                                            Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο 

                                                                                                έξξεο 

 

 

 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ:  

 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ:  

 

 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ:  

 

 

FAX: 

 

 e-mail: 

Παξαθαινχκε λα θάλεηε δεθηή ηε ζπκκεηνρή 

ηεο εηαηξείαο καο ζην δηεζλή ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ αλνηθηήο δηαδηθαζίαο αξ. 

………../2018 κε ηίηιν «Αλάπηπμε ππνδνκψλ 

θαη εμνπιηζκψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην 

ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 

669.209,00€ κε ΦΠΑ, γηα ηα Σκήκαηα κε  

 

α/α........................................................................  

.............................................................................

.  

 

 

 

 

 

 

                                    Ο ΑΗΣΧΝ  

       

 

 

 

 

                                                                

(θξαγίδα – ππνγξαθή)  

                                                                

(Νφκηκνο εθπξφζσπνο)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

A/A ΣΜΗΜΑ ΔΗΓΟ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΠΡΟΦΔΡΟ

ΜΔΝΖ ΣΗΜΖ  

ΥΧΡΗ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ  ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

1 

 Σ
Μ

Η
Μ

Α
 Π

Ο
Λ

ΙΣ
ΙΚ

Ω
Ν

 Μ
Η

Χ
Α

Ν
ΙΚ

Ω
Ν

 Σ
Ε 

&
 Μ

Η
Χ

Α
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 Σ

Ο
Π

Ο
ΓΡ

Α
Φ

ΙΑ
 

Κ
Α

Ι Γ
ΕΩ

Π
Λ

Η
Ρ

Ο
Φ

Ο
Ρ

ΙΚ
Η

 
ΣΕ

 

UAV με πολυφαςματικι camera (GREEN, RED, 
RED EDGE, NIR) και camera ορατοφ 20Mpx, RTK 
καταγραφι  με δυνατότθτα κάλυψθσ περιοχϊν 1         

Το απαραίτθτο λογιςμικό για τθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ και τθν επεξεργαςία των 
καταγραφϊν  

1         

Η/Υ μεγάλθσ υπολογιςτικισ ιςχφοσ για τθν 
επεξεργαςία των καταγραφϊν  1         

Συςκευι μζτρθςθσ LAI (Leaf Area Index) ςτο πεδίο 
1         

GPS με ςφςτθμα HEPOS για μετριςεισ πεδίου και 
τθ γεωαναφορά των δεδομζνων τθλεπιςκόπθςθσ 1         

UAV (πολυκόπτερο) με υψθλισ ανάλυςθσ κάμερα 
ορατοφ 1         

2 
Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα πλιρωσ αυτόνομου 
πολυκόπτερου ςυνοδευόμενο από το κατάλλθλο 
λογιςμικό 

1       
  
  

3 

Ηχόμετρο τφπου Ι με επζκταςθ τριτοκταβικϊν 
φίλτρων 2         

Βακμονομθτισ θχομζτρου τφπου Ι  1         
Φορθτό 3κάναλο Δονθςιόμετρο 1         
κερμικι κάμερα 1         
Ψθφιακό όργανο μζτρθςθσ ταχφτθτα αζρα και 
κερμοκραςίασ αζρα (ΑΝΕΜΟΜΕΤΟ 
ΘΕΜΟΜΕΤΟ) 1         
Υγραςιόμετρο 1         
 Πργανο μζτρθςθσ ςυντελεςτι 
κερμοπερατότθτασ U 1         

  ΤΝΟΛΟ            
                

4 

Δ
ιο

ίκ
θ

ς
θ

σ 

Επ
ιχ

ει
ρ

ι
ς

εω
ν 

 Λογιςμικό IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler 
& IBM SPSS Amos 

1         

  ΤΝΟΛΟ            

5 

Λ
ο

γι
ς

τι
κι

σ 
κα

ι 

Χ
ρ

θ
μ

/κ
ι

σ 

Λογιςμικό Οικονομοτεχνικϊν Μελετϊν - 
Λογιςμικό Μελετϊν Αναπτυξιακοφ Νόμου 1         

6 Λογιςμικό Ανάλυςθσ Κοινωνικϊν Δικτφων 1         
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7 
Λογιςμικό Ανάλυςθσ Χρθματοοικονομικϊν 
Καταςτάςεων 1         

  ΤΝΟΛΟ            

8 

Δ
ιο

ίκ
θ

ς
θ

σ 

υ
ς

τθ
μ

ά
τω

ν 
Εφ

ο
δ

ια
ς

μ
ο

φ
 Management Information System / Gamification 

Platform 

1         

  ΤΝΟΛΟ            

9 

Μ
θ

χα
νι

κώ
ν 

Π
λθ

ρ
ο

φ
ο

ρ
ικ

ι
σ 

ΣΕ
 

Ανθπωπόμοπθο πομποη Aldebaran Robotics, 
NAOH250505-A, NAO EVOLUTION 
ACADEMIC EDITION 2 

1         

10 

Στακμοί Εργαςίασ Γραφικϊν υψθλϊν επιδόςεων 
(Graphics Worsktations) με Κάρτεσ Γραφικϊν Hi-
End Nvidia Quadro M5000  

2         

11 
Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ευρυεκπομπισ DVB-T2 
ςυμπεριλαμβανομζνου κεραιοςυςτιματοσ και 
πθγισ παραγωγισ ςιματοσ 

1         

12 
Ρεδιόμετρο μζτρθςθσ ςθμάτων ευρυεκπομπισ 
των προτφπων DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 κακϊσ 
και δικτφων Wi-Fi 

1         

13 
25 ςτακμοί εργαςίασ (workstation) υψθλισ 
υπολογιςτικισ ιςχφοσ .  25         

14 
Τζςςερεισ (2) ςτακμοί εργαςίασ (workstation) με 
υψθλισ υπολογιςτικισ ιςχφοσ με λειτουργικό IOS. 2         

15 

Σουίτα λογιςμικϊν για τον ζλεγχο λειτουργίασ, 
τθν ανάλυςθ,  ςχεδίαςθ (site surveying), μελζτθ 
ςυμβατότθτασ, μελζτθ επιδόςεων, μελζτθ 
αςφάλειασ αςφρματων δικτφων.  

1         

16 

Στακμοί Εργαςίασ NVIDIA® DIGITS™ DevBox με 4Χ 
παράλλθλεσ GPU υψθλισ απόδοςθσ για 
εφαρμογζσ παράλλθλθσ επεξεργαςίασ, ειδικό για 
αλγορίκμουσ Deep Learning. Χριςθ Ερευνθτικι 
και Εκπαιδευτικι 

2         

  ΤΝΟΛΟ            

17 

Σ
Ε 

Κ
ΙΛ

Κ
Ι

 

Ρολφ–Aπλωτικό μθχάνθμα για ανοιχτά 
υφάςματα που να ζχει και ςφςτθμα για 
ςωλθνωτά υφάςματα 

1         

18 
Συςκευι μζτρθςθσ αντοχισ υφάςματοσ ςτθ τριβι 
και pilling, τφπου Martindale 1         

19 
3D Virtual Design & Prototyping για τριςδιάςτατο 
ςχεδιαςμό προϊόντων ζνδυςθσ  1         

  ΤΝΟΛΟ            

20 

Σμ
ι

μ
α

 Μ
θ

χα
νο

λό
γω

ν 

Μ
θ

χα
νι

κώ
ν 

ΣΕ
 

Φορθτό ςφςτθμα μζτρθςθσ εκπομπϊν ρφπων 
από αυτοκίνθτα και φορτθγά - PEMS (Portable 
Emission Measurement System) 

1         
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21 

Ψθφιακά κακοδθγοφμενθ μθχανι κοπισ και 
εγχάραξθσ Laser CO2  1         

22 
Κατακόρυφοσ θλεκτρικόσ φοφρνοσ υψθλϊν 
κερμοκραςιϊν  1         

  ΤΝΟΛΟ            

  ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ     

 

 

 

 

Ο ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ                               


