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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 41110 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2410684405 

Φαξ 2410610869 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tasoula@teilar.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μπούτλα Αναστασία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.teilar.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

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

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Α) από 
την ΣΑΕ 043 έργο 2015ΣΕ04300000 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» για το ποσό των  19.887,10 € 
χωρίς το ΦΠΑ και 26.660,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Β)  από την ΣΑΕ 543 έργο 
2015ΣΕ54300001 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» για το ποσό των  81.008,06 € 
χωρίς το ΦΠΑ και 100.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Συνολικός προϋπολογισμός 100.895,16 € χωρίς το ΦΠΑ και 125.110,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

(Αναρτημένο και εγκεκριμένο αίτημα  στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με ΑΔΑΜ 17REQ006032565 
2017-04-06) και σε βάρος του ΚΑΕ 9349β του ΠΔΕ του Οικονομικού έτους 2017. 
  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια Εξυπηρετητών (servers), μονάδων Η/Υ και λοιπού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας»               

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 30236000-2. 

Επισημαίνεται ότι μπορεί να δοθούν προσφορές για κάθε μια ή περισσότερες ή το σύνολο από τις 
παρακάτω ομάδες των προς προμήθεια ειδών με την προϋπόθεση ότι προσφέρεται το σύνολο της 
ζητούμενης ποσότητας για την κάθε ομάδα στο πλαίσιο των επιμέρους προϋπολογισμών. 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
1 Εξυπηρετητές (Servers)  3 18.548,39 € 23.000,00 € 

2 Ικριώματα (rack) 2 2.419.35 € 3.000,00 € 

3 Μεταγωγείς οθόνης 3 1.612,90 € 2.000,00 € 

4 Μεταγωγείς Δικτύου 2 806,45 € 1.000.00 € 

5 
Αυτόματη δικτυακή συσκευή 

αποθήκευσης δεδομένων 
1 1.612,90 € 2.000.00 € 

6 
Επιτραπέζιοι προσωπικοί 

υπολογιστές 
8 5.645,17 € 7.000,00 € 

7 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Α 70 25.201,61 € 31.250,00 € 

8 Βιντεοπροβολείς Α 2 1.000,00 € 1.240,00 € 

9 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Β 20 8.400,81 € 10.417,00 € 

10 Σταθμός Εργασίας  1 3.631,45 € 4.503,00 € 

11 Βιντεοπροβολείς Β 2 1.000,00 € 1.240,00 € 

12 Φωτοτυπικό 1 806,45 € 1.000,00 € 

13 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Γ 20 10.322,58 € 12.800,00 € 

14 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Δ 22 11.532,26 € 14.300,00 € 

15 Οθόνη Α 22 2.129,03 € 2.640,00 € 

16 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ε 6 3.870,97 €  4.800,00 € 

17 Οθόνη Β 6 967,74 € 1.200,00 € 

18 Ηχεία 5 161,29 € 200,00 € 

19 Κάμερα 5 161,29 € 200,00 € 

20 Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας 6 483,87 € 600,00 € 

21 Εκτυπωτής laser 4 580.65 € 720.00 € 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 125.110,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  100.895,16 €  ΦΠΑ : 24.214,84 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

Α. Τις διατάξεις: 

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

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

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

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

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

6. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»  , 

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

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

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

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

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

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

13. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

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

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

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
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17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

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

19. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» 

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

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

Β. Τις αποφάσεις: 

 Το αριθμ. πρωτ.  75178/14-7-2015 απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ 2015 του έργου με κωδικό 
2015ΣΕ04300000 του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΩΜΒ465ΦΘΘ-ΠΛΖ). 

 Το αριθμ. πρωτ.  75175/14-7-2015 απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ 2015 του έργου με κωδικό 
2015ΣΕ54300001 του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: 625Λ465ΦΘΘ-15Ε). 

 Την αριθμ. 128/31-3-2017 (θέμα 4ο) απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την 
προκήρυξη  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες κάτω των ορίων για την 
«Προμήθεια Εξυπηρετητών (servers), μονάδων Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας». 

 Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό:  17REQ006032565 2017-04-06 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6/6/2017 και ώρα 17.00 

2. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήματος, την 12 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 41123. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. (5/5/2017). 

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

 Σε δύο οικονομικές εφημερίδες την 5/5/2017 («Ναυτεμπορική» και «Ημερησία») 
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 Σε  μία τοπική Εφημερίδα της Λάρισας την 5/5/2017 («Κόσμος») 
Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

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

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3548/2007, του ΠΔ 118/2007 άρθρο 4 κα του Ν.4412/2016 άρθρο 379 παρ. 10,12.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

2. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  

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

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν (η 
υποψηφιότητα στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, 
υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς το ΤΕΙ Θεσσαλίας) συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
Ενδεχομένως τεχνικοί όροι ή τεχνικά φυλλάδια που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι 
δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική. 
Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 
Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στην 
Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 
45). 
Ειδικότερα: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 
2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

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

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
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έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

Υπόδειγμα εγγυητικής συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο 2% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκτός του ΦΠΑ  της ΟΜΑΔΑΣ ή ΟΜΑΔΩΝ 
για τις οποίες θα καταθέσουν προσφορά. 

Συγκεκριμένα τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ € 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Εξυπηρετητές (Servers)  370,00 18.548,39 € 

2 Ικριώματα (rack) 48,00 2.419.35 € 

3 Μεταγωγείς οθόνης 32,00 1.612,90 € 

4 Μεταγωγείς Δικτύου 16,00 806,45 € 

5 
Αυτόματη δικτυακή συσκευή 

αποθήκευσης δεδομένων 
32,00 1.612,90 € 

6 
Επιτραπέζιοι προσωπικοί 

υπολογιστές 
112,50 5.645,17 € 

7 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Α 504,00 25.201,61 € 

8 Βιντεοπροβολείς Α 20,00 1.000,00 € 

9 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Β 168,00 8.400,81 € 

10 Σταθμός Εργασίας  72,50 3.631,45 € 

11 Βιντεοπροβολείς Β 20,00 1.000,00 € 

12 Φωτοτυπικό 16,00 806,45 € 

13 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Γ 206,00 10.322,58 € 

14 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Δ 230,50 11.532,26 € 

15 Οθόνη Α 42,50 2.129,03 € 

16 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ε 77,00 3.870,97 €  

17 Οθόνη Β 19,00 967,74 € 

18 Ηχεία 3,20 161,29 € 

19 Κάμερα 3,20 161,29 € 

20 Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας 9,50 483,87 € 

21 Εκτυπωτής laser 11,50 580.65 € 

 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 7/12/2017, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

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

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

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

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

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

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

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
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φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

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

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

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

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

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

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

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

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

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

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
κάθε μια ή περισσότερες ή το σύνολο από τις ΟΜΑΔΕΣ των προς προμήθεια ειδών με την προϋπόθεση 
ότι προσφέρεται το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας για την κάθε ομάδα στο πλαίσιο των επιμέρους 
προϋπολογισμών. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5.1), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφοράς» να υποβάλλουν  συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης 
του Παραστήματος ΙΙ. 

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

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

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

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

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

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/‐ ά πρόσωπο/ α, τα 
οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 
15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 
υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού 
για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 
 
β) Επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. (δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από 
την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς. Την 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. 
 
γ) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

δ) νομιμοποιητικά έγγραφα όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.2.5.2 (Αποδεικτικά Μέσα) παρ. Β3 της 
παρούσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν και υπογράφουν ηλεκτρονικά το Φύλλο Συμμόρφωσης του 
Παραρτήματος II. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(τιμή), όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της παρούσας 
διακήρυξης. 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού σε ευρώ. 

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

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 

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

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

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

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

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

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 12/6/2017 και ώρα 11.00, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών. 

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

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

Κατά την προαναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ορίζεται και η 
αποσφράγιση των έντυπων φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής ‐Τεχνική Προσφορά», «Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης». 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου.  

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

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή1 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

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

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής (Συνέλευση ΤΕΙ Θεσσαλίας), η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.5  αυτής. 

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

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

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

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

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

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων  
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.. 

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

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

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της 
ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου 
pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 
λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.  

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 
την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 
4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

17PROC006141775 2017-05-05

ΑΔΑ: 6Ζ0946914Κ-3ΩΞ



 

Σελίδα 27 
 

 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι 
επιπλέον δύο μήνες από τη λήξη της σύμβασης του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή και τοποθέτηση των υλικών. 

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

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

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

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

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

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

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

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

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

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

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε 90 ημέρες. Τα υλικά των ΟΜΑΔΩΝ 12 και 13 θα 
παραδοθούν στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας ξύλου & Επίπλου στην Καρδίτσα, τα υπόλοιπα υλικά 
θα παραδοθούν στα Τμήματα του ΤΕΙ στη Λάρισα. 

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

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

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα σε διάστημα  30 ημερών. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Απαιτείται χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών  για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται 
στο Παράρτημα ΙΙ, ανά ομάδα σύμφωνα με τις Τεχνικές  Προδιαγραφές και από την ημερομηνία 
παραλαβής. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

                                                                                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
                                                                                                                                                           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ & Π. 

ΟΜΑΔΑ 1Η: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤIΚΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) SERVERS 

Διαμόρφωση chassis RACKMOUNT 

Επεξεργαστής Δύο (2) Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz,15M 
Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,6C/12T (85W) Max 
Mem 1866MHz (ή αντίστοιχος) 

System Monitoring Tools 2 CPU Standard 

Τύπος διαμόρφωσης μνήμης Performance Optimized 

DIMM μνήμης 2133MT/s RDIMMs 

Χωρητικότητα μνήμης 32GB RDIMM, 2133MT/s 

Λειτουργικό σύστημα No Operating System 

Ελεγκτής RAID RAID Controller 

Σκληροί δίσκοι 2x480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 
6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive RAID 1 

Σκληροί δίσκοι (2) 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-
plug Hard Drive RAID 1 

Ρυθμίσεις BIOS Performance BIOS Setting 

Ψύξη Fresh Air Cooling 

Μονάδα τροφοδοτικού Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 
550W 

Καλώδια τροφοδοσίας (2) Rack Power Cord 0.6M (C13/C14 12A 

Κάρτα επέκτασης PCIe RISER card for 2 Low Profile PCIe cards 

Ενσωματωμένη διαχείριση συστημάτων 
(Multi) 

Basic 

Πρόσθετος προσαρμογέας δικτύου On-Board  Quad Port 1GBE 

Πρόσοψη 4/8 Drive Chassis 
 

Ράγες rack Sliding Rails Without Cable Management Arm 
 

Εσωτερικός οπτικός δίσκος DVD+/-RW, SATA, Internal 

Ο Η/Υ να είναι γνωστής εταιρείας κατασκευής servers και να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 
από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 3 ετών ON SITE. 

 

ΟΜΑΔΑ 2Η: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤIΚΩΝ ΔΥΟ (2) ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ RACKS 

Ικρίωμα 42 U με εμπρόσθια πόρτα με Plexi 
glass και κλειδαριά ασφαλείας 

Επιδαπέδια βάση με έτοιμες αναμονές για 
ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους (ύψους - 
ευθυγράμμισης). 
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Χειρολαβή ανοίγματος πόρτας Ράφι τοποθέτησης συσκευών (2 τεμάχια) 

Με ρόδες κύλισης Πολύπριζο (pdu) 8 θέσεων 

με 4 ανεμιστήρες οροφής Υλικό: Λαμαρίνα πάχους 1,5mm με αντοχή 
στα στατικά φορτία 

Τέσσερις ρυθμιζόμενες κολώνες στήριξης 
συσκευών (εμπρός - πίσω). Σχάρα διέλευσης 
καλωδίων 

Βαφή: Ηλεκτροστατική μαύρο ή μπεζ 
χρώμα. 

Βίδες γείωσης Ενδεικτικές Διαστάσεις: Ύψος 190 x Πλάτος 
610mm x Βάθος 900 mm. 

Θα παραδοθούν συναρμολογημένα στον χώρο τοποθέτησης τους 
Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 2 χρόνια 

 
                          ΟΜΑΔΑ 3Η: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤIΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) KVM SWITCHES 

Υποστήριξη 8 συσκευών μέσω θύρας USB και D-Sub 

Εναλλαγή υπολογιστών: OSD, push button 

Expansion slot για γρήγορη και εύκολη επέκταση των λειτουργιών του 

Υποστήριξη Windows,  Unix, Linux 

Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 2 χρόνια 

 

ΟΜΑΔΑ 4Η: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤIΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)   
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ (SWITCHES) ΔΙΚΤΥΟΥ  

 

Μέγεθος Rackmount 19", με ύψος 1U 

Συνδεσιμότητα 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x SFP 

Console Port RJ-45 Console Port 

Other Port Standards & 
Functions 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 
802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair 
copper)  
IEEE 802.3az compliance Auto-negotiation  
IEEE 802.3x Flow Control  
IEEE 802.3z 1000BASE-X Gigabit Fibre  

Καλώδια δικτύου UTP Cat. 5, Cat. 5e (με μέγιστο τα 100m) 

Full/Half Duplex Full/half duplex for 10/100 Mbps speeds  
Full duplex for Gigabit speed  

Media Interface Exchange Auto MDI/MDIX adjustment for all twisted-pair ports 

Switching Capacity 56 Gbps 

64-byte Max Forwarding Rate : 41.7 Mbps 

MAC Address Table Size 16K Entries 

RAM for CPU 128 MB DDR3 

Packet Buffer 1.5 MB 

Flash Memory 32 MB 

L2 Features MAC Address Table: 16K Spanning Tree Protocols : 802.1D 
STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, BPDU filtering, Root 
restriction  
Loopback detection Mirroring : Support 1 mirroring group, 
Support One-to-One, Many-to-One, Flow-based(ACL) 
mirroring for ingress traffic L2 Protocol Tunneling (L2PT)  
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Link aggregation : Compliant with 802.3ad, Supports max 8 
groups, 8 ports per group  

VLAN :  
 

802.1Q tagged VLAN VLAN group Max. 4094 VLAN groups 
Port-based VLAN GVRP  
Asymmetric VLAN Max. 256 dynamic VLAN  
802.1v protocol VLAN VLAN trunking MAC-based VLAN 
Port-based Q-in-Q ISM VLAN  

L3 Features Max. 256 ARP entries Supports 255 static ARP entries 
Support Gratuitous ARP 

Quality of Service (QoS) CoS based on:  Switch port 802.1p priority queues VLAN ID 
MAC address IPv4/IPv6 address DSCP TOS Protocol type 
TCP/UDP port  
IPv6 traffic class 

Access Control List (ACL) ACL based on : Switch port 802.1p priority  
VLAN ID MAC address Ether type TOS  
IPv4/v6 address DSCP Protocol type  
IPv4/IPv6 TCP/UDP port number ICMP  
IPv6 traffic class  

Up to 256 ingress access rules ACL Action (permit/deny/mirror) Time-based ACL  
ACL statistics CPU interface filtering  

AAA 802.1X : Host-based access control, Port-based access 
control Guest VLAN RADIUS accounting  
TACACS+ accounting User Account Privilege (4 level user 
access)  

Ασφάλεια :  
 

SSH v2  SSL v1/2/3 Port security (Up to 64 MAC addresses 
per port) IP-MAC-Port Binding (IMPB), ARP inspection, IP 
inspection, IPv6 DHCP snooping 
Broadcast/Multicast/Unicast storm control D-Link 
Safeguard Engine DHCP server screening DHCP client 
filtering ARP spoofing prevention BPDU attack protection  
DoS attack prevention Traffic segmentation  

Διαχείριση :  
 

Web-based GUI (IPv4/IPv6) Command Line Interface (CLI) 
Telnet Server/ Client (Support IPv4/IPv6) TFTP client 
(IPv4/IPv6) Command logging SNMP v1/v2c/v3 SNMP 
traps System log  
RMON v1 RMON v2 LLDP BootP/DHCP client  
DHCP Auto-configuration Text-editable config file  
Trusted host DHCP relay (IPv4/IPv6) : DHCP relay 
agent/local relay, DHCP relay option 12, 37, 38, DHCP relay 
option 82 PPPoE Circult-ID tag insertion Trap/alarm/log 
severity control CPU monitoring SNTP LLDP Debug 
command  
Password recovery Password encryption  
Backdoor password Trusted host  

Kit για τοποθέτηση σε rack 19" 

Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 2 χρόνια 
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ΟΜΑΔΑ 5Η: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1)  
ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BACKUP NAS 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ Tower 

Επεξεργαστής Intel  Atom D2550  Dual Core  1,86 GHz ή αντίστοιχος 

Μνήμη RAM 2 GB DDR3 

Θέσεις Σκληρών Δίσκων 
 

4 Bays 24 TB SATA III (6 Gbit/s)  
Raid 0, 1, 1+0, 5, 6, JBOD 
 Συμπεριλαμβάνονται 4 δίσκοι των 6Τ 

Πρόσθετα 
 

Backup Server, Cloud Server, FTP Server, File Server, 
Surveillance Station, Web Server 

Συνδεσιμότητα 
 

Ethernet 2 Port 
USB 2.0, USB 3. 

Θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση 
Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 2 χρόνια 

 

ΟΜΑΔΑ 6Η: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΚΤΩ (8)  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΚΟΥΤΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ INTEL CORE-I7 7700K ≥ 4,2GHz LGA 1151 ή αντίστοιχων 
δυνατοτήτων 

ΜΗΤΡΙΚΗ 

ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ. 

Η μητρική να περιλαμβάνει: 
6x Usb 2.0 , 
4x Usb 3.0 , 
1x VGA, 1x DVI-D,  
3x PCIe x 1   
1x PCIe x16  
1x είσοδο ακουστικών, 
1x είσοδο μικροφώνου, 
1x είσοδο ήχου line-in 
1x 100/100 Προσαρμογέα Δικτύου 

ΜΝΗΜΗ  8GB DDR4 ≥ 2,0 GHz 

ΔΙΣΚΟΣ Λ/Σ Κύριος Δίσκος: 120GB  Serial ATA III Solid State Drive, IOPS  
Read/Write τουλάχιστον:94000 / 88000 
Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης: 540 MB/Sec 
Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής: 520 MB/Sec) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΣΚΟΣ 1TB 7,200 rpm ≥ 6GB/sec 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Τροφοδοτικό >=500 W, Πιστοποίηση 80+ Bronze, Efficiency 
>=82%, PFC Ενεργό, 5 SATA συνδέσεις τουλάχιστον 

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Κάρτα γραφικών: ενσωματωμένη  π.χ. INTEL 530 η ισχυρότερη 

ΕΓΓΥΗΣΗ >=3 έτη on site –  τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον 
προμηθευτή 

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ON BOARD 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ DVD-R / R/W 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χωρίς Λειτουργικό σύστημα 
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Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΗΣ ΣΤΕΦ 

                     ΟΜΑΔΑ 7Η: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α 

Α/Α Ελάχιστες Προδιαγραφές 

Α.1 Αριθμός μονάδων = 70 

1 Κουτί 

Υποστήριξη μητρικής : Midi Tower, ATX / M-ATX / Mini-ITX. 

2 Θύρες USB 3.0  εμπρός  

2 Επεξεργαστής 

Tετραπύρηνος τουλάχιστον, 
Συχνότητα >=3,1 Ghz,  
Υποστήριξη μνημών DDR3 ή DDR4, Σύστημα Ψύξης εγκατεστημένο και ελεγχόμενο 
από τη mother board.  
Cache Memory >=4 MB  

3 Μητρική 

Micro ATX, θέσεις μνήμης >=2 slot, 
>=8x SATAIII 6Gb/sec,  
>=6x Usb 2.0,  
>=4x Usb 3.0,  
>=2x Usb 3.1,  
Θήρες D-sub, HDMI, DVI-D,  
>=1 χ PS-2 keyboard/mouse,  
Mic x1, Audio x1, Line x1 

4 Τροφοδοτικό >=400 W, Πιστοποίηση 80+ Bronze, Efficiency >=80%   

5 Μνήμη Ram 
>=1χ8 GB (ή 2 χ 4 GB) , DDR3 ή DDR4 , >=2133MHZ 
Εγγύηση lifetime 

6 
Κάρτα 
γραφικών 

On board να υποστηρίζει τεχνολογίες DirectX 12, OpenGL 4.5 , OpenCL 2.0 

7 Kάρτα ήχου On board 2,4,5.1,7.1 channel , HD audio 

8 Κάρτα δικτύου On board,  100/1000 Mb/s 

9 HDD 
120GB  Serial ATA III (6 Gbit/s) Solid State Drive, IOPS  Read/Write τουλάχιστον: 
88000 

10 DVD +- RW Ναι 

11 Mouse  Optical, 3 πλήκτρων, USB 

12 Πληκτρολόγιο Keyboard USB  

13 
Λειτουργικό 
(Σύστημα) 

ΟΧΙ 

14 Οθόνη ΟΧΙ 

15 Εγγύηση Τουλάχιστον 3 χρόνια 

 

                          ΟΜΑΔΑ 8Η: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Α 

Α/Α Ελάχιστες Προδιαγραφές 

Β.1 Αριθμός μονάδων = 2 

 Χαρακτηριστικά   

Β.2 Τεχνολογία Προβολής:    
 

3LCD 
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Α/Α Ελάχιστες Προδιαγραφές 

Β.3 Μέγεθος Εικόνας:  33 inches - 320 inches 

Β.4 Φυσική Ανάλυση (Native 
Resolution) :   

WXGA, τουλάχιστον 1280 x 800 pixel 

Β.5 Τραπεζοειδής διόρθωση :  Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο 
horizontal ± 30 ° 

Β.6 Φωτεινότητα  >=3200 Ansi Lumens 

Β.7 Αντίθεση  >=15000:1 

Β.8 Ισχύς Λάμπας:   έως 200 W 

Β.9 Διάρκεια Ζωής Λάμπας 
(Μέγιστη)  

>= 10000 hrs 

Β.10 WiFi –  ΝΑΙ 

Β.11 Τηλεχειριστήριο  ΝΑΙ 

Β.12 Τοποθέτηση οροφής  ΝΑΙ 

Β.13 Συνδεσιμότητα  Composite Video και HDMI και S-Video 
καιUSB και VGA 

Β.14 Επίπεδο Θορύβου   <=37 dB 

Β.15 Τσάντα μεταφοράς  ΝΑΙ 

Β.16 Καλώδιο οθόνης   NAI 

Β.17 Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος  ΝΑΙ 

Β.18 Τηλεχειρισμός με μπαταρίες -  ΝΑΙ 

Β.19 Καλώδιο USB -  ΝΑΙ 

Β.20 Εγγύηση για συσκευή   
 

>=2 ετών  

Β.21 Εγγύηση για λαμπτήρα   
 

>= 1 έτους  

 

Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΗΣ ΣΤΕΦ 

ΟΜΑΔΑ 9Η: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ & ΟΘΟΝΕΣ) Β 

α/α Περιγραφή Τύπος 

1 Κουτί Mini Tower 

2 Τροφοδοτικό 450 W 

3 Επεξεργαστής 1151/3.70 GHz/3 MB 

4 Μνήμες 8GB 2400MHz DDR4 

5 Motherboard H110/1151/DDR4 

6 Σκληρός Δίσκος HDD 500GB 

7 Σκληρός Δίσκος SSD 120GB 

8 Οθόνη 22'' 

 

                     ΟΜΑΔΑ 10Η: ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSTATION) 

Τεχνικές Προδιαγραφές Workstation                      
A5000 Pro Workstation 
Default Configuration 
Motherboard: Asus Z10PA Series - Intel C612 PCH Chipset - USB 3.0, 2x GPU, 512GB 
RAM Support, 
Processor: (2x) Intel Xeon E5-2630 v4 2.2GHz (3.1GHz Turbo) 50MB 20-Cores/40- 
Threads Total - Recommended Dual CPU Config 
OS Hard Drive: Samsung 850 EVO 250GB Solid State Drive - 550MB/s - 5 Yr Warranty 
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Storage Hard Drive: S Seagate Barracuda HDD 1TB 7200rpm 64MB Cache 
Memory: 16GB DDR4 Unbuffered ECC RAM - 2133MHz - CL15 - Samsung - Lifetime 
Warranty - 2x8GB 
Audio: ASUS Sound Card MIO Audio 892 For Server Platform Included 
Power Supply: Corsair 750W Silent - 80 PLUS Gold Certified - Modular - 10 Year 
Warranty - Recommended for Silence & Reliability 
Video: Nvidia Quadro M2000 4GB GDDR5 768 CUDA Cores 
Case: Fractal Design Define C - With Sound Deadening Material - Black Pearl without Windows. 
 

                     ΟΜΑΔΑ 11Η: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Β 

 

Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΗΣ ΣΤΕΦ 

                     ΟΜΑΔΑ 12Η: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

Τεχνολογία εκτύπωσης - Laser color  

Λειτουργίες - Εκτύπωση (ασπρόμαυρη και έγχρωμη), αντιγραφή, σάρωση, 
φαξ 

Μέγιστη Ταχύτητα 
εκτύπωσης 

- Τουλάχιστον 30 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη (A4) 
 

Μέγιστη Ανάλυση 
εκτύπωσης 

- Τουλάχιστον 600 x 600 (ασπρόμαυρη, βέλτιστη) 
 

Εκτύπωση διπλής όψης - ΝΑΙ, AYTOMATH 

Ταχύτητα επεξεργαστή - Τουλάχιστον 800 MHz 

Τυπική μνήμη - Τουλάχιστον 256 Mb 

Μηνιαίος κύκλος - Τουλάχιστον έως 75000 

Α/Α Ελάχιστες Προδιαγραφές – Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

1 Τεχνολογία Προβολής:    3LCD 

2 Μέγεθος Εικόνας:  33 inches - 320 inches 

3 Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) 
:   

WXGA, τουλάχιστον 1280 x 800 pixel 

4 Τραπεζοειδής διόρθωση :  Αυτόματα vertical: ± 30°, Χειροκίνητο horizontal ± 30 ° 

5 Φωτεινότητα  >=3200 Ansi Lumens 

6 Αντίθεση  >=15000:1 

7 Ισχύς Λάμπας:   έως 200 W 

8 Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη)  >= 10000 hrs 

9 WiFi –  ΝΑΙ 

10 Τηλεχειριστήριο  ΝΑΙ 

11 Τοποθέτηση οροφής  ΝΑΙ 

12 Συνδεσιμότητα  Composite Video και HDMI και S-Video καιUSB και VGA 

13 Επίπεδο Θορύβου   <=37 dB 

14 Τσάντα μεταφοράς  ΝΑΙ 

15 Καλώδιο οθόνης   NAI 

16 Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος  ΝΑΙ 

17 Τηλεχειρισμός με μπαταρίες -  ΝΑΙ 

18 Καλώδιο USB -  ΝΑΙ 

19 Εγγύηση για συσκευή   >=2 ετών  

20 Εγγύηση για λαμπτήρα   >= 1 έτους  
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λειτουργίας 

Υποστηριζόμενοι τύποι 
μέσων 

- Τουλάχιστον Χαρτί (bond, για μπροσούρες, χρωματιστό, 
γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, 
προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), καρτ 
ποστάλ, διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι 

Μεγέθη 
υποστηριζόμενων 
μέσων 

- Τουλάχιστον A4, A5, A6, B5 (JIS). B6 (JIS). 10 x 15 cm, καρτ-
ποστάλ (JIS μονή, JIS διπλή), φάκελοι (ISO DL, ISO C5, ISO B5), 

Προσαρμοσμένα 
μεγέθη μέσων 

- Τουλάχιστον 76 x 127 έως 216 x 356 mm 

Τύπος σάρωσης - Flatbed, ADF 

Σάρωση διπλής όψης - ΝΑΙ, AYTOMATH 

Μέγιστη Ταχύτητα 
σάρωσης 

- Τουλάχιστον 19,5 σελ/λεπτό 

Μέγιστη Ανάλυση 
σάρωσης 

- Τουλάχιστον 300 x 300 dpi (ADF)  
- Τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi (flatbed) 

Μέγιστη Ανάλυση 
αντιγραφής 

- Τουλάχιστον 300 x 300 dpi (ασπρόμαυρη, έγχρωμο κείμενο και 
γραφικά) 
 

Μέγιστη Ανάλυση FAX - Τουλάχιστον 300 x 300 dpi  

Μνήμη FAX - Τουλάχιστον έως 250 σελίδες 

Συνδεσιμότητα - Τουλάχιστον Βασική:1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Host USB, 1 Gigabit 
Ethernet, 1 Modem fax 

ΕΓΓΥΗΣΗ >= 1 χρόνος 

 

ΟΜΑΔΑ 13Η: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Γ 

CPU: >= INTEL CORE-i7 7700 CPU τουλάχιστον 3,6 GHZ, >= 4,2 GHZ turbo 
mode, 8MB cache, LGA1151 ή αντίστοιχος 
- Να περιλαμβάνεται ψύκτρα 

RAM: >= 1x8 GB, DDR4, 2133MHZ, lifetime warrantee 

HARD DISK: - >= 120 GB SSD SATA3 
- Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης: >= 550MB/s 
- Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής: >= 350MB/s 

MOTHERBOARD: - Socket LGA 1151. 
- Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές: τουλάχιστον Intel Core-i7 7700  
- Intel B150 Chipset 
- 4 x DDR4 memory slots, έως 32GB,  
- DDR4 2133 MHz,  
- Dual channel memory architecture, Non-ECC, un-buffered 

memory, Intel Extreme Memory Profile (XMP). 
- Υποστήριξη σκληρών δίσκων: 6x SATA 6Gb/s, 1x SATAe. 
- Θύρες USB: Τουλάχιστον 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 

θύρες, 4x USB 2.0 (High-speed USB) θύρες 
- Κάρτα δικτύου: Realtek Gigabit controller 
- Κάρτα ήχου: Realtek 
- Κάρτα γραφικών: HDMI, VGI και DVDI. 
- Μέγιστη ανάλυση HDMI: 4096x2160@24Hz και 
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2560x1600@60Hz. 
- Πολλαπλές GPU: 2-Way AMD CrossFire 

CASE: MIDI TOWER, PSW >= 500 W, +COOLER 

MOUSE: NO MOUSE 

KEYBOARD: NO KEYBOARD 

MONITOR: NO MONITOR 

DVD±RW-RAM: NO DVD 

GRAPHICS CARD: ON BOARD 

NETWORK CARD: ON BOARD 

SOUND CARD: ON BOARD 

ΕΓΓΥΗΣΗ >=3 έτη 
 

Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΥΠ 

                     ΟΜΑΔΑ 14Η: ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ (Δ) 

Case  Mini ή Midi Tower  

Chipset  Intel® Core™ i5 , 6ης ή ανώτερης γενιάς 

CPU  Clock >=3,2 GHz,  
Cores >=4,  
Threads >=4  
cache >=4MB,  
64‐bit instruction set, 
Ψήκτρα να περιλαμβάνεται  

RAM  >=1  x  8 GB DDR4 

Θέσεις μνήμης  >=2  

Μέγιστη μνήμη  >=16 GB  

Ελεγκτής 
Αποθήκευσης  

SATA  

HDD >= 1TB  7.200RPM 

Οπτική μονάδα  DVD-RW  

Κάρτα Δικτύου  Ethernet 10/100/1000  

Κάρτα Γραφικών  Ενσωματωμένη στο κύκλωμα του επεξεργαστή  

Κάρτα ήχου Ενσωματωμένη στο κύκλωμα του επεξεργαστή 

Θύρες  Τουλάχιστον τα παρακάτω:  
>= 4 USB 3.0 ports εξωτερικά (2 μπροστά) 
>= 4 USB 2.0 ports εξωτερικά (2 μπροστά) 
1 RJ-45  
1 Serial  
>=1 x HDMI 
>= 1 Line-in  
>= 1 Line-out  

Τροφοδοτικό  >=550 Watt 
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Λειτουργικό  Χωρίς λειτουργικό  

Πληκτρολόγιο  Ενσύρματο  USB 

Mouse  Ενσύρματο USB 

Πρότυπα  ENERGY STAR 5.2, EPEAT Registered, EU RoHS, CE, ISO 9001  

Εγγύηση  >=2 έτη 

 

ΟΜΑΔΑ 15Η: ΟΘΟΝΗ (Α) 

Τεχνολογία  LED  

Μέγεθος  >= 21.5’’  

Ανάλυση  >= 1920 x 1080  

Απεικόνιση  16:09  

Φωτεινότητα οθόνης  >=250 cd/m2  

Αναλογία Αντίθεσης εικόνας  >= 600:1  

Χρόνος Απόκρισης  <= 5ms  

Χρώματα  >= 16.7 εκατομμύρια  

Είσοδος σήματος  VGA , HDMI 

Πρότυπα  Πιστοποίηση ENERGY STAR, Πιστοποίηση EPEAT 
Gold,TCO Certified  

Εγγύηση  >=2 έτη  

Ενσωματωμένα Ηχεία ΝΑΙ 

 

ΟΜΑΔΑ 16Η: ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ (Ε) 

Case  Mini ή Midi Tower  

Chipset  Intel® Core™ i5 , 7ης  

CPU  Clock >=3,2 GHz, 
Cores >=4,  
Threads >=4,  
cache >=6MB,  
64‐bit instruction set  
Ψήκτρα να περιλαμβάνεται 

RAM  >=2 x  8 GB DDR4 

Θέσεις μνήμης  >=4  

Μέγιστη μνήμη  >=32 GB  

SSD >= 480GB 

Ελεγκτής Αποθήκευσης  SATA  

HDD  >= 1TB  7.200RPM 

Οπτική μονάδα  DVD-RW  

Κάρτα Δικτύου  Ethernet 10/100/1000  

Κάρτα Γραφικών  Ενσωματωμένη στο κύκλωμα του 
επεξεργαστή  
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Κάρτα ήχου Ενσωματωμένη στο κύκλωμα του 
επεξεργαστή 

Θύρες  Τουλάχιστον τα παρακάτω:  
>= 4 USB 3.0 ports εξωτερικά (2 
μπροστά) 
>= 4 USB 2.0 ports εξωτερικά (2 
μπροστά) 
1 RJ-45  
1 Serial  
>=1 x HDMI 
>= 1 Line-in  
>= 1 Line-out  

Τροφοδοτικό  >=550 Watt  

Λειτουργικό  Χωρίς λειτουργικό  

Πληκτρολόγιο  Ενσύρματο  USB 

Mouse  Ενσύρματο USB 

Πρότυπα  ENERGY STAR 5.2, EPEAT Registered, EU 
RoHS, CE, ISO 9001  

Εγγύηση  >=2 έτη 

 

ΟΜΑΔΑ 17Η: ΟΘΟΝΗ (Β) 

Τεχνολογία  LED  

Μέγεθος  >= 27’’  

Ανάλυση  >= 1920 x 1080  

Απεικόνιση  16:09  

Φωτεινότητα οθόνης  >=300 cd/m2  

Αναλογία Αντίθεσης εικόνας  >= 1000:1  

Χρόνος Απόκρισης  <= 5ms  

Χρώματα  >= 16.7 εκατομμύρια  

Είσοδος σήματος  VGA , HDMI 

Πρότυπα  Πιστοποίηση ENERGY STAR, Πιστοποίηση 
EPEAT Gold,TCO Certified  

Εγγύηση  >=2 έτη  

 

ΟΜΑΔΑ 18Η: ΗΧΕΙΑ  

Συνολική Ισχύς εξόδου τουλάχιστον  >=14 Watt RMS 

Είσοδος Line-In, στερεοφωνικού 
βύσματος 3.5mm  

>=1  

Να περιλαμβάνεται κατάλληλο 
τροφοδοτικό για παροχή ρεύματος 
220V/AC  

ΝΑΙ  

Εγγύηση  >= 2 έτη 
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ΟΜΑΔΑ 19Η: ΚΑΜΕΡΑ 

Ποιότητα βίντεο Full HD 720p  (1280 x 720 pixels) 
@30fps 

Ανάλυση εικόνας  >=5 megapixels 

Ενσωματωμένο Μικρόφωνο ΝΑΙ 

Συνδεσιμότητα USB 2.0 Hi-Speed 

Πρότυπα  Πιστοποίηση ENERGY STAR, 
Πιστοποίηση EPEAT Gold,TCO Certified  

Εγγύηση  >=2 έτη  

Συμβατότητα Windows 8, Windows 10 

 

ΟΜΑΔΑ 20Η: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)   

Τεχνολογίας Line Interactive  ΝΑΙ  

Οθόνη LCD  ΝΑΙ  

Συνολική Ισχύς  850 VA (510 W) 

Ονομαστική εναλλασσόμενη τάση 
τροφοδοσίας  

 220V AC ± 25% 

Συχνότητα τροφοδοσίας  50Hz / 60Hz ± 10% 

Τάση εξόδου  220V +/-12%  

Συχνότητα εξόδου  50Hz/60Hz ±1% 

Χρόνος επαναφόρτισης  Μέχρι 12 ώρες  

Αυτονομία υπό πλήρες φορτίο  >= 10 min  

Αριθμός/τύπος ρευματοδοτών  1 x C13 (input), 4 x Schuko (output) 

Πιστοποίηση CE  ΝΑΙ  

Εγγύηση  >=2 έτη 

 

ΟΜΑΔΑ 21Η: ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  

Τύπος  Ασπρόμαυρος Laser  

Επεξεργαστής  >=800MHz 

Μνήμη  >=128ΜΒ  

Σύνδεση  USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base TX 

Ταχύτητα εκτύπωσης 
(ασπρόμαυρης)  

>= 28 σελίδες A4 / λεπτό  

Ανάλυση  1200 x 1200 dpi   

Εκτύπωση διπλής όψης  ΝΑΙ  

Χωρητικότητα  εισόδου χαρτιού >=250 φύλλα 

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης (Κασέτα):  Α4, Α5, Α6 

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών  >=30.000  

Εγγύηση  >= 2 έτη 

Καλώδιο για σύνδεση USB με τον 
υπολογιστή  

Ναι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Φύλλο Συμμόρφωσης 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ Ή ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ & Π. 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ  (SERVERS) 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Διαμόρφωση chassis RACKMOUNT ΝΑΙ   

2 

Επεξεργαστής Δύο (2) Intel Xeon E5-2620 v3 
2.4GHz,15M Cache,8.00GT/s 
QPI,Turbo,HT,6C/12T (85W) 
Max Mem 1866MHz (ή 
αντίστοιχος) 

ΝΑΙ 

  

3 
System Monitoring 
Tools 

2 CPU Standard 
ΝΑΙ   

4 
Τύπος διαμόρφωσης 
μνήμης 

Performance Optimized 
ΝΑΙ   

5 DIMM μνήμης 2133MT/s RDIMMs ΝΑΙ   

6 
Χωρητικότητα 
μνήμης 

32GB RDIMM, 2133MT/s 
ΝΑΙ   

7 
Λειτουργικό 
σύστημα 

No Operating System 
ΝΑΙ   

8 Ελεγκτής RAID RAID Controller ΝΑΙ   

9 

Σκληροί δίσκοι 2x480GB Solid State Drive 
SATA Read Intensive MLC 
6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive 
RAID 1 

ΝΑΙ 

  

10 
Σκληροί δίσκοι (2) 1TB 7.2K RPM Near-Line 

SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug 
Hard Drive RAID 1 

ΝΑΙ 
  

11 Ρυθμίσεις BIOS Performance BIOS Setting ΝΑΙ   
12 Ψύξη Fresh Air Cooling ΝΑΙ   

13 
Μονάδα 
τροφοδοτικού 

Dual, Hot-plug, Redundant 
Power Supply (1+1), 550W 

ΝΑΙ   

14 
Καλώδια 
τροφοδοσίας 

(2) Rack Power Cord 0.6M 
(C13/C14 12A 

ΝΑΙ   

15 
Κάρτα επέκτασης 
PCIe 

RISER card for 2 Low Profile 
PCIe cards 

ΝΑΙ   

16 
Ενσωματωμένη 
διαχείριση 
συστημάτων (Multi) 

Basic 

ΝΑΙ 
  

17 
Πρόσθετος 
προσαρμογέας 
δικτύου 

On-Board  Quad Port 1GBE 

ΝΑΙ 
  

18 
Πρόσοψη 4/8 Drive Chassis 

 
ΝΑΙ   

19 
Ράγες rack Sliding Rails Without Cable 

Management Arm 
 

ΝΑΙ 
  

20 
Εσωτερικός οπτικός 
δίσκος 

DVD+/-RW, SATA, Internal 
ΝΑΙ   
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21 
Ο Η/Υ να είναι γνωστής εταιρείας κατασκευής servers 
και να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
κατασκευαστή τουλάχιστον 3 ετών ON SITE. 

ΝΑΙ 
  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2: ΔΥΟ (2) ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ RACKS 

1 

Ικρίωμα 42 U με 
εμπρόσθια πόρτα με 
Plexi glass και 
κλειδαριά ασφαλείας 

Επιδαπέδια βάση με 
έτοιμες αναμονές για 
ρυθμιζόμενους 
ρεγουλατόρους (ύψους - 
ευθυγράμμισης). 

ΝΑΙ 

  

2 
Χειρολαβή ανοίγματος 
πόρτας 

Ράφι τοποθέτησης 
συσκευών (2 τεμάχια) 

ΝΑΙ   

3 
Με ρόδες κύλισης Πολύπριζο (pdu) 8 

θέσεων 
ΝΑΙ   

4 
με 4 ανεμιστήρες 
οροφής 

Υλικό: Λαμαρίνα πάχους 
1,5mm με αντοχή στα 
στατικά φορτία 

ΝΑΙ 
  

5 

Τέσσερις ρυθμιζόμενες 
κολώνες στήριξης 
συσκευών (εμπρός - 
πίσω). Σχάρα 
διέλευσης καλωδίων 

Βαφή: Ηλεκτροστατική 
μαύρο ή μπεζ χρώμα. 

ΝΑΙ 

  

6 
Βίδες γείωσης Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Ύψος 190 x Πλάτος 
610mm x Βάθος 900 mm. 

ΝΑΙ 
  

7 

Θα παραδοθούν συναρμολογημένα στον χώρο 
τοποθέτησης τους 
Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον 2 χρόνια 

ΝΑΙ 

  

 
                         ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3: ΤΡΙΑ (3) KVM SWITCHES 

1 Υποστήριξη 8 συσκευών μέσω θύρας USB και D-Sub ΝΑΙ   
2 Εναλλαγή υπολογιστών: OSD, push button ΝΑΙ   

3 
Expansion slot για γρήγορη και εύκολη επέκταση 
των λειτουργιών του 

ΝΑΙ   

4 Υποστήριξη Windows,  Unix, Linux ΝΑΙ   

5 
Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον 2 χρόνια 

ΝΑΙ   

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤIΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)   
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ (SWITCHES) ΔΙΚΤΥΟΥ  

 
1 Μέγεθος Rackmount 19", με ύψος 1U ΝΑΙ   

2 
Συνδεσιμότητα 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 

x SFP 
ΝΑΙ  

 

3 Console Port RJ-45 Console Port ΝΑΙ   

4 

Other Port Standards 
& Functions 

IEEE 802.3 10BASE-T 
Ethernet (twisted-pair 
copper) IEEE 802.3u 
100BASE-TX Fast Ethernet 
(twisted-pair copper) IEEE 
802.3ab 1000BASE-T Gigabit 
Ethernet (twisted-pair 
copper)  
IEEE 802.3az compliance 

ΝΑΙ  
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Auto-negotiation  
IEEE 802.3x Flow Control  
IEEE 802.3z 1000BASE-X 
Gigabit Fibre  

5 
Καλώδια δικτύου UTP Cat. 5, Cat. 5e (με 

μέγιστο τα 100m) 
ΝΑΙ  

 

6 
Full/Half Duplex Full/half duplex for 10/100 

Mbps speeds  
Full duplex for Gigabit speed  

ΝΑΙ  
 

7 
Media Interface 
Exchange 

Auto MDI/MDIX adjustment 
for all twisted-pair ports 

ΝΑΙ  
 

8 Switching Capacity 56 Gbps ΝΑΙ   

9 
64-byte Max Forwarding Rate : 41.7 

Mbps 
ΝΑΙ  

 

10 
MAC Address Table 
Size 

16K Entries 
ΝΑΙ  

 

11 RAM for CPU 128 MB DDR3 ΝΑΙ   

12 Packet Buffer 1.5 MB ΝΑΙ   

13 Flash Memory 32 MB ΝΑΙ   

14 

L2 Features MAC Address Table: 16K 
Spanning Tree Protocols : 
802.1D STP, 802.1w RSTP, 
802.1s MSTP, BPDU filtering, 
Root restriction  
Loopback detection 
Mirroring : Support 1 
mirroring group, Support 
One-to-One, Many-to-One, 
Flow-based(ACL) mirroring 
for ingress traffic L2 
Protocol Tunneling (L2PT)  
Link aggregation : Compliant 
with 802.3ad, Supports max 
8 groups, 8 ports per group  

ΝΑΙ  

 

15 

VLAN :  
 

802.1Q tagged VLAN VLAN 
group Max. 4094 VLAN 
groups Port-based VLAN 
GVRP  
Asymmetric VLAN Max. 256 
dynamic VLAN  
802.1v protocol VLAN VLAN 
trunking MAC-based VLAN 
Port-based Q-in-Q ISM VLAN  

ΝΑΙ  

 

16 

L3 Features Max. 256 ARP entries 
Supports 255 static ARP 
entries Support Gratuitous 
ARP 

ΝΑΙ  

 

17 

Quality of Service 
(QoS) 

CoS based on:  Switch port 
802.1p priority queues VLAN 
ID MAC address IPv4/IPv6 
address DSCP TOS Protocol 
type TCP/UDP port  
IPv6 traffic class 

ΝΑΙ  

 

18 

Access Control List 
(ACL) 

ACL based on : Switch port 
802.1p priority  
VLAN ID MAC address Ether 
type TOS  
IPv4/v6 address DSCP 
Protocol type  

ΝΑΙ  
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IPv4/IPv6 TCP/UDP port 
number ICMP  
IPv6 traffic class  

19 

Up to 256 ingress 
access rules 

ACL Action 
(permit/deny/mirror) Time-
based ACL  
ACL statistics CPU interface 
filtering  

ΝΑΙ  

 

20 

AAA 802.1X : Host-based access 
control, Port-based access 
control Guest VLAN RADIUS 
accounting  
TACACS+ accounting User 
Account Privilege (4 level 
user access)  

ΝΑΙ  

 

21 

Ασφάλεια :  
 

SSH v2  SSL v1/2/3 Port 
security (Up to 64 MAC 
addresses per port) IP-MAC-
Port Binding (IMPB), ARP 
inspection, IP inspection, 
IPv6 DHCP snooping 
Broadcast/Multicast/Unicast 
storm control D-Link 
Safeguard Engine DHCP 
server screening DHCP client 
filtering ARP spoofing 
prevention BPDU attack 
protection  
DoS attack prevention 
Traffic segmentation  

ΝΑΙ  

 

22 

Διαχείριση :  
 

Web-based GUI (IPv4/IPv6) 
Command Line Interface 
(CLI) Telnet Server/ Client 
(Support IPv4/IPv6) TFTP 
client (IPv4/IPv6) Command 
logging SNMP v1/v2c/v3 
SNMP traps System log  
RMON v1 RMON v2 LLDP 
BootP/DHCP client  
DHCP Auto-configuration 
Text-editable config file  
Trusted host DHCP relay 
(IPv4/IPv6) : DHCP relay 
agent/local relay, DHCP 
relay option 12, 37, 38, 
DHCP relay option 82 PPPoE 
Circult-ID tag insertion 
Trap/alarm/log severity 
control CPU monitoring 
SNTP LLDP Debug command  
Password recovery 
Password encryption  
Backdoor password Trusted 
host  

ΝΑΙ  

 

23 Kit για τοποθέτηση σε rack 19" ΝΑΙ   

24 
Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον 2 χρόνια 

ΝΑΙ  
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5: ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BACKUP NAS 

 

1 ΠΛΑΙΣΙΟ Tower ΝΑΙ   

2 
Επεξεργαστής Intel  Atom D2550  Dual 

Core  1,86 GHz ή 
αντίστοιχος 

ΝΑΙ 
  

3 Μνήμη RAM 2 GB DDR3 ΝΑΙ   

4 

Θέσεις Σκληρών 
Δίσκων 
 

4 Bays 24 TB SATA III (6 
Gbit/s)  
Raid 0, 1, 1+0, 5, 6, JBOD 
 Συμπεριλαμβάνονται 4 
δίσκοι των 6Τ 

ΝΑΙ 

  

5 

Πρόσθετα 
 

Backup Server, Cloud 
Server, FTP Server, File 
Server, Surveillance Station, 
Web Server 

ΝΑΙ 

  

6 
Συνδεσιμότητα 
 

Ethernet 2 Port 
USB 2.0, USB 3. 

ΝΑΙ 
  

7 
Θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση 
Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον 2 χρόνια 

ΝΑΙ 
  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6: ΟΚΤΩ (8) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 

1 
ΚΟΥΤΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΝΑΙ 

  

2 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ INTEL CORE-I7 7700K ≥ 

4,2GHz LGA 1151 ή 
αντίστοιχων δυνατοτήτων 

ΝΑΙ 
  

3 

ΜΗΤΡΙΚΗ 

ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ. 

ΝΑΙ 

  

4 

Η μητρική να 
περιλαμβάνει: 
6x Usb 2.0 , 
4x Usb 3.0 , 
1x VGA, 1x DVI-D,  
3x PCIe x 1   
1x PCIe x16  
1x είσοδο ακουστικών, 
1x είσοδο μικροφώνου, 
1x είσοδο ήχου line-in 
1x 100/100 Προσαρμογέα 
Δικτύου 

ΝΑΙ 

  

5 ΜΝΗΜΗ  8GB DDR4 ≥ 2,0 GHz ΝΑΙ   

6 

ΔΙΣΚΟΣ Λ/Σ Κύριος Δίσκος: 120GB  
Serial ATA III Solid State 
Drive, IOPS  Read/Write 
τουλάχιστον:94000 / 88000 
Μέγιστη Ταχύτητα 
Ανάγνωσης: 540 MB/Sec 
Μέγιστη Ταχύτητα 
Εγγραφής: 520 MB/Sec) 

ΝΑΙ 

  

7 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΣΚΟΣ 1TB 7,200 rpm ≥ 6GB/sec ΝΑΙ   
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8 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Τροφοδοτικό >=500 W, 
Πιστοποίηση 80+ Bronze, 
Efficiency >=82%, PFC 
Ενεργό, 5 SATA συνδέσεις 
τουλάχιστον 

ΝΑΙ 

  

9 
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Κάρτα γραφικών: 

ενσωματωμένη  π.χ. INTEL 
530 η ισχυρότερη 

ΝΑΙ 
  

10 

ΕΓΓΥΗΣΗ >=3 έτη on site –  τυχόν 
έξοδα αποστολής 
επιβαρύνουν τον 
προμηθευτή 

ΝΑΙ 

  

11 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ON BOARD ΝΑΙ   

12 ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ DVD-R / R/W ΝΑΙ   

13 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Χωρίς Λειτουργικό 
σύστημα 

ΝΑΙ 
  

 

Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΗΣ ΣΤΕΦ 

                     ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 7: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α 

1 Κουτί 

Υποστήριξη μητρικής : Midi 
Tower, ATX / M-ATX / Mini-
ITX. 

ΝΑΙ 
  

2 Θύρες USB 3.0  εμπρός  ΝΑΙ 
  

2 Επεξεργαστής 

Tετραπύρηνος 
τουλάχιστον, 
Συχνότητα >=3,1 Ghz,  
Υποστήριξη μνημών DDR3 
ή DDR4, Σύστημα Ψύξης 
εγκατεστημένο και 
ελεγχόμενο από τη mother 
board.  
Cache Memory >=4 MB  

ΝΑΙ 

  

3 Μητρική 

Micro ATX, θέσεις μνήμης 
>=2 slot, 
>=8x SATAIII 6Gb/sec,  
>=6x Usb 2.0,  
>=4x Usb 3.0,  
>=2x Usb 3.1,  
Θήρες D-sub, HDMI, DVI-D,  
>=1 χ PS-2 
keyboard/mouse,  
Mic x1, Audio x1, Line x1 

ΝΑΙ 

  

4 Τροφοδοτικό 
>=400 W, Πιστοποίηση 80+ 
Bronze, Efficiency >=80%   

ΝΑΙ 
  

5 Μνήμη Ram 
>=1χ8 GB (ή 2 χ 4 GB) , 
DDR3 ή DDR4 , >=2133MHZ 
Εγγύηση lifetime 

ΝΑΙ 
  

6 Κάρτα γραφικών 
On board να υποστηρίζει 
τεχνολογίες DirectX 12, 
OpenGL 4.5 , OpenCL 2.0 

ΝΑΙ 
  

7 Kάρτα ήχου 
On board 2,4,5.1,7.1 
channel , HD audio 

ΝΑΙ 
  

8 Κάρτα δικτύου On board,  100/1000 Mb/s ΝΑΙ 
  

9 HDD 
120GB  Serial ATA III (6 
Gbit/s) Solid State Drive, 

ΝΑΙ 
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IOPS  Read/Write 
τουλάχιστον: 88000 

10 DVD +- RW Ναι ΝΑΙ 
  

11 Mouse  Optical, 3 πλήκτρων, USB ΝΑΙ 
  

12 Πληκτρολόγιο Keyboard USB  ΝΑΙ 
  

13 
Λειτουργικό 
(Σύστημα) 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
  

14 Οθόνη ΟΧΙ ΝΑΙ 
  

15 Εγγύηση Τουλάχιστον 3 χρόνια ΝΑΙ 
  

 

                          ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Α  

1 
Τεχνολογία 
Προβολής:    
 

3LCD 

ΝΑΙ 
  

2 Μέγεθος Εικόνας:  33 inches - 320 inches ΝΑΙ   

3 
Φυσική Ανάλυση 
(Native Resolution) :   

WXGA, τουλάχιστον 1280 x 
800 pixel 

ΝΑΙ 
  

4 
Τραπεζοειδής 
διόρθωση :  

Αυτόματα vertical: ± 30 °, 
Χειροκίνητο horizontal ± 30 
° 

ΝΑΙ 
  

5 Φωτεινότητα  >=3200 Ansi Lumens ΝΑΙ   

6 Αντίθεση  >=15000:1 ΝΑΙ   

7 Ισχύς Λάμπας:   έως 200 W ΝΑΙ   

8 
Διάρκεια Ζωής 
Λάμπας (Μέγιστη)  

>= 10000 hrs 
ΝΑΙ 

  

9 WiFi –  ΝΑΙ ΝΑΙ   

10 Τηλεχειριστήριο  ΝΑΙ ΝΑΙ   

11 Τοποθέτηση οροφής  ΝΑΙ ΝΑΙ   

12 
Συνδεσιμότητα  Composite Video και HDMI 

και S-Video καιUSB και VGA 
ΝΑΙ 

  

13 Επίπεδο Θορύβου   <=37 dB ΝΑΙ   

14 Τσάντα μεταφοράς  ΝΑΙ ΝΑΙ   

15 Καλώδιο οθόνης   NAI ΝΑΙ   

16 
Καλώδιο ηλεκτρικού 
ρεύματος  

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

17 
Τηλεχειρισμός με 
μπαταρίες -  

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

18 Καλώδιο USB -  ΝΑΙ ΝΑΙ   

19 
Εγγύηση για συσκευή   
 

>=2 ετών  
ΝΑΙ 

  

20 
Εγγύηση για 
λαμπτήρα   
 

>= 1 έτους  

ΝΑΙ 
  

 

Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΗΣ ΣΤΕΦ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ & ΟΘΟΝΕΣ) Β 
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1 Κουτί Mini Tower ΝΑΙ   
2 Τροφοδοτικό 450 W ΝΑΙ   
3 Επεξεργαστής 1151/3.70 GHz/3 MB ΝΑΙ   
4 Μνήμες 8GB 2400MHz DDR4 ΝΑΙ   
5 Motherboard H110/1151/DDR4 ΝΑΙ   
6 Σκληρός Δίσκος HDD 500GB ΝΑΙ   
7 Σκληρός Δίσκος SSD 120GB ΝΑΙ   
8 Οθόνη 22'' ΝΑΙ   

 

                     ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 10: ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSTATION) 

1 A5000 Pro Workstation ΝΑΙ   
2 Default Configuration ΝΑΙ   

3 
Motherboard: Asus Z10PA Series - Intel C612 PCH 
Chipset - USB 3.0, 2x GPU, 512GB 

ΝΑΙ   

4 RAM Support, ΝΑΙ   

5 
Processor: (2x) Intel Xeon E5-2630 v4 2.2GHz 
(3.1GHz Turbo) 50MB 20-Cores/40- 

ΝΑΙ   

6 Threads Total - Recommended Dual CPU Config ΝΑΙ   

7 
OS Hard Drive: Samsung 850 EVO 250GB Solid 
State Drive - 550MB/s - 5 Yr Warranty 

ΝΑΙ   

8 
Storage Hard Drive: S Seagate Barracuda HDD 1TB 
7200rpm 64MB Cache 

ΝΑΙ   

9 
Memory: 16GB DDR4 Unbuffered ECC RAM - 
2133MHz - CL15 - Samsung - Lifetime 

ΝΑΙ   

10 Warranty - 2x8GB ΝΑΙ   

11 
Audio: ASUS Sound Card MIO Audio 892 For Server 
Platform Included 

ΝΑΙ   

12 
Power Supply: Corsair 750W Silent - 80 PLUS Gold 
Certified - Modular - 10 Year 

ΝΑΙ   

13 Warranty - Recommended for Silence & Reliability ΝΑΙ   

14 
Video: Nvidia Quadro M2000 4GB GDDR5 768 
CUDA Cores 

ΝΑΙ   

15 
Case: Fractal Design Define C - With Sound 
Deadening Material - Black Pearl without 
Windows. 

ΝΑΙ 
  

 

                    ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 11: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Β 

1 
Τεχνολογία 
Προβολής:    

3LCD 
ΝΑΙ 

  

2 Μέγεθος Εικόνας:  33 inches - 320 inches ΝΑΙ   

3 
Φυσική Ανάλυση 
(Native 
Resolution)  

WXGA, τουλάχιστον 1280 x 
800 pixel ΝΑΙ 

  

4 
Τραπεζοειδής 
διόρθωση :  

Αυτόματα vertical: ± 30°, 
Χειροκίνητο horizontal ± 30 
° 

ΝΑΙ 
  

5 Φωτεινότητα  >=3200 Ansi Lumens ΝΑΙ   

6 Αντίθεση  >=15000:1 ΝΑΙ   

7 Ισχύς Λάμπας:   έως 200 W ΝΑΙ   

8 
Διάρκεια Ζωής 
Λάμπας (Μέγιστη)  

>= 10000 hrs 
ΝΑΙ 
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Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΗΣ ΣΤΕΦ 

                     ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

1 
Τεχνολογία 
εκτύπωσης 

- Laser color  ΝΑΙ 
  

2 

Λειτουργίες - Εκτύπωση 
(ασπρόμαυρη και 
έγχρωμη), αντιγραφή, 
σάρωση, φαξ 

ΝΑΙ 

  

3 

Μέγιστη Ταχύτητα 
εκτύπωσης 

- Τουλάχιστον 30 
σελ./λεπτό 
ασπρόμαυρη (A4) 

 

ΝΑΙ 

  

4 

Μέγιστη Ανάλυση 
εκτύπωσης 

- Τουλάχιστον 600 x 600 
(ασπρόμαυρη, 
βέλτιστη) 

 

ΝΑΙ 

  

5 
Εκτύπωση διπλής 
όψης 

- ΝΑΙ, AYTOMATH        ΝΑΙ 
  

6 
Ταχύτητα 
επεξεργαστή 

- Τουλάχιστον 800 MHz ΝΑΙ 
  

7 Τυπική μνήμη - Τουλάχιστον 256 Mb ΝΑΙ   

8 
Μηνιαίος κύκλος 
λειτουργίας 

- Τουλάχιστον έως 75000 ΝΑΙ 
  

9 

Υποστηριζόμενοι 
τύποι μέσων 

- Τουλάχιστον Χαρτί 
(bond, για μπροσούρες, 
χρωματιστό, 
γυαλιστερό, 
επιστολόχαρτο, 
φωτογραφικό, απλό, 
προεκτυπωμένο, 
διάτρητο, 
ανακυκλωμένο, 
σκληρό), καρτ ποστάλ, 

ΝΑΙ 

  

9 WiFi –  ΝΑΙ ΝΑΙ   

10 Τηλεχειριστήριο  ΝΑΙ ΝΑΙ   

11 
Τοποθέτηση 
οροφής  

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

12 
Συνδεσιμότητα  Composite Video και HDMI 

και S-Video καιUSB και VGA 
ΝΑΙ 

  

13 Επίπεδο Θορύβου   <=37 dB ΝΑΙ   

14 
Τσάντα 
μεταφοράς  

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

15 Καλώδιο οθόνης   NAI ΝΑΙ   

16 
Καλώδιο 
ηλεκτρικού 
ρεύματος  

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
  

17 
Τηλεχειρισμός με 
μπαταρίες -  

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

18 Καλώδιο USB -  ΝΑΙ ΝΑΙ   

19 
Εγγύηση για 
συσκευή   

>=2 ετών  
ΝΑΙ 

  

20 
Εγγύηση για 
λαμπτήρα   

>= 1 έτους  
ΝΑΙ 
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διαφάνειες, ετικέτες, 
φάκελοι 

10 

Μεγέθη 
υποστηριζόμενων 
μέσων 

- Τουλάχιστον A4, A5, A6, 
B5 (JIS). B6 (JIS). 10 x 15 
cm, καρτ-ποστάλ (JIS 
μονή, JIS διπλή), 
φάκελοι (ISO DL, ISO C5, 
ISO B5), 

ΝΑΙ 

  

11 
Προσαρμοσμένα 
μεγέθη μέσων 

- Τουλάχιστον 76 x 127 
έως 216 x 356 mm 

ΝΑΙ 
  

12 Τύπος σάρωσης - Flatbed, ADF ΝΑΙ   

13 Σάρωση διπλής όψης - ΝΑΙ, AYTOMATH ΝΑΙ   

14 
Μέγιστη Ταχύτητα 
σάρωσης 

- Τουλάχιστον 19,5 
σελ/λεπτό 

ΝΑΙ 
  

15 

Μέγιστη Ανάλυση 
σάρωσης 

- Τουλάχιστον 300 x 300 
dpi (ADF)  

- Τουλάχιστον 1200 x 
1200 dpi (flatbed) 

ΝΑΙ 

  

16 

Μέγιστη Ανάλυση 
αντιγραφής 

- Τουλάχιστον 300 x 300 
dpi (ασπρόμαυρη, 
έγχρωμο κείμενο και 
γραφικά) 
 

ΝΑΙ 

  

17 
Μέγιστη Ανάλυση 
FAX 

- Τουλάχιστον 300 x 300 
dpi  

ΝΑΙ 
  

18 
Μνήμη FAX - Τουλάχιστον έως 250 

σελίδες 
ΝΑΙ 

  

19 

Συνδεσιμότητα - Τουλάχιστον Βασική:1 
USB 2.0 Hi-Speed, 1 
Host USB, 1 Gigabit 
Ethernet, 1 Modem fax 

ΝΑΙ 

  

20 ΕΓΓΥΗΣΗ >= 1 χρόνος ΝΑΙ   

 

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 13: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Γ 

1 

CPU: >= INTEL CORE-i7 7700 CPU 
τουλάχιστον 3,6 GHZ, >= 
4,2 GHZ turbo mode, 
8MB cache, LGA1151 ή 
αντίστοιχος 

- Να περιλαμβάνεται 
ψύκτρα 

ΝΑΙ 

  

2 
RAM: >= 1x8 GB, DDR4, 2133MHZ, 

lifetime warrantee 
ΝΑΙ   

3 

HARD DISK: - >= 120 GB SSD SATA3 

- Μέγιστη ταχύτητα 
ανάγνωσης: >= 
550MB/s 

- Μέγιστη ταχύτητα 
εγγραφής: >= 350MB/s 

ΝΑΙ 

  

4 

MOTHERBOARD: - Socket LGA 1151. 

- Υποστηριζόμενοι 
επεξεργαστές: 
τουλάχιστον Intel Core-
i7 7700  

- Intel B150 Chipset 

ΝΑΙ 
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- 54 x DDR4 memory 
slots, έως 32GB,  

- DDR4 2133 MHz,  

- Dual channel memory 
architecture, Non-ECC, 
un-buffered memory, 
Intel Extreme Memory 
Profile (XMP). 

- Υποστήριξη σκληρών 
δίσκων: 6x SATA 6Gb/s, 
1x SATAe. 

- Θύρες 
USB: Τουλάχιστον 6x 
USB 3.1 Gen1 
(SuperSpeed USB) 
θύρες, 4x USB 2.0 
(High-speed USB) θύρες 

- Κάρτα δικτύου: Realtek 
Gigabit controller 

- Κάρτα ήχου: Realtek 

- Κάρτα γραφικών: 
HDMI, VGI και DVDI. 

- Μέγιστη ανάλυση 
HDMI: 
4096x2160@24Hz και 
2560x1600@60Hz. 

- Πολλαπλές GPU: 2-Way 
AMD CrossFire 

5 
CASE: MIDI TOWER, PSW >= 500 W, 

+COOLER 
ΝΑΙ   

6 MOUSE: NO MOUSE ΝΑΙ   

7 KEYBOARD: NO KEYBOARD ΝΑΙ   

8 MONITOR: NO MONITOR ΝΑΙ   

9 DVD±RW-RAM: NO DVD ΝΑΙ   

10 GRAPHICS CARD: ON BOARD ΝΑΙ   

11 NETWORK CARD: ON BOARD ΝΑΙ   

12 SOUND CARD: ON BOARD ΝΑΙ   

13 ΕΓΓΥΗΣΗ >=3 έτη ΝΑΙ   
 

Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΥΠ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 14: ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ (Δ) 

1 Case  Mini ή Midi Tower  ΝΑΙ   

2 
Chipset  Intel® Core™ i5 , 6ης ή 

ανώτερης γενιάς 
ΝΑΙ   

3 

CPU  Clock >=3,2 GHz,  
Cores >=4,  
Threads >=4  
cache >=4MB,  
64‐bit instruction set, 
Ψήκτρα να περιλαμβάνεται  

ΝΑΙ 

  

4 RAM  >=1  x  8 GB DDR4 ΝΑΙ   

5 Θέσεις μνήμης  >=2  ΝΑΙ   
6 Μέγιστη μνήμη  >=16 GB  ΝΑΙ   
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7 
Ελεγκτής 
Αποθήκευσης  

SATA  
ΝΑΙ   

8 HDD >= 1TB  7.200RPM ΝΑΙ   
9 Οπτική μονάδα  DVD-RW  ΝΑΙ   

10 Κάρτα Δικτύου  Ethernet 10/100/1000  ΝΑΙ   

11 
Κάρτα Γραφικών  Ενσωματωμένη στο 

κύκλωμα του επεξεργαστή  ΝΑΙ 
  

12 
Κάρτα ήχου Ενσωματωμένη στο 

κύκλωμα του επεξεργαστή ΝΑΙ 
  

13 

Θύρες  Τουλάχιστον τα παρακάτω:  
>= 4 USB 3.0 ports 
εξωτερικά (2 μπροστά) 
>= 4 USB 2.0 ports 
εξωτερικά (2 μπροστά) 
1 RJ-45  
1 Serial  
>=1 x HDMI 
>= 1 Line-in  
>= 1 Line-out  

ΝΑΙ 

  

14 Τροφοδοτικό  >=550 Watt ΝΑΙ   

15 
Λειτουργικό  Χωρίς λειτουργικό  ΝΑΙ   

16 
Πληκτρολόγιο  Ενσύρματο  USB 

ΝΑΙ   

17 Mouse  Ενσύρματο USB ΝΑΙ   

18 
Πρότυπα  ENERGY STAR 5.2, EPEAT 

Registered, EU RoHS, CE, 
ISO 9001  

ΝΑΙ 
  

19 Εγγύηση  >=2 έτη ΝΑΙ   

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 15: ΟΘΟΝΗ (Α) 

1 Τεχνολογία  LED  ΝΑΙ   

2 Μέγεθος  >= 21.5’’  ΝΑΙ   

3 Ανάλυση  >= 1920 x 1080  ΝΑΙ   

4 Απεικόνιση  16:09  ΝΑΙ   

5 
Φωτεινότητα 
οθόνης  

>=250 cd/m2  
ΝΑΙ 

  

6 
Αναλογία 
Αντίθεσης εικόνας  

>= 600:1  
ΝΑΙ 

  

7 Χρόνος Απόκρισης  <= 5ms  ΝΑΙ   

8 Χρώματα  >= 16.7 εκατομμύρια  ΝΑΙ   

9 Είσοδος σήματος  VGA , HDMI ΝΑΙ   

10 

Πρότυπα  Πιστοποίηση ENERGY STAR, 
Πιστοποίηση EPEAT 
Gold,TCO Certified  

ΝΑΙ 

  

11 Εγγύηση  >=2 έτη  ΝΑΙ   

12 
Ενσωματωμένα 
Ηχεία 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 16: ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ (Ε) 

1 Case  Mini ή Midi Tower  ΝΑΙ   
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2 
Chipset  Intel® Core™ i5 , 7ης  

ΝΑΙ 
  

3 

CPU  Clock >=3,2 GHz, 
Cores >=4,  
Threads >=4,  
cache >=6MB,  
64‐bit instruction set  
Ψήκτρα να περιλαμβάνεται 

ΝΑΙ 

  

4 RAM  >=2 x  8 GB DDR4 ΝΑΙ   

5 Θέσεις μνήμης  >=4  ΝΑΙ   

6 Μέγιστη μνήμη  >=32 GB  ΝΑΙ   

7 SSD >= 480GB ΝΑΙ   

8 
Ελεγκτής 
Αποθήκευσης  

SATA  
ΝΑΙ 

  

9 HDD  >= 1TB  7.200RPM ΝΑΙ   

10 Οπτική μονάδα  DVD-RW  ΝΑΙ   

11 Κάρτα Δικτύου  Ethernet 10/100/1000  ΝΑΙ   

12 
Κάρτα Γραφικών  Ενσωματωμένη στο 

κύκλωμα του επεξεργαστή  ΝΑΙ 
  

13 
Κάρτα ήχου Ενσωματωμένη στο 

κύκλωμα του επεξεργαστή ΝΑΙ 
  

14 

Θύρες  Τουλάχιστον τα παρακάτω:  
>= 4 USB 3.0 ports 
εξωτερικά (2 μπροστά) 
>= 4 USB 2.0 ports 
εξωτερικά (2 μπροστά) 
1 RJ-45  
1 Serial  
>=1 x HDMI 
>= 1 Line-in  
>= 1 Line-out  

ΝΑΙ 

  

15 Τροφοδοτικό  >=550 Watt  ΝΑΙ   

16 
Λειτουργικό  Χωρίς λειτουργικό  ΝΑΙ   

17 
Πληκτρολόγιο  Ενσύρματο  USB 

ΝΑΙ 
  

18 Mouse  Ενσύρματο USB ΝΑΙ   

19 
Πρότυπα  ENERGY STAR 5.2, EPEAT 

Registered, EU RoHS, CE, 
ISO 9001  

ΝΑΙ 
  

20 Εγγύηση  >=2 έτη ΝΑΙ   

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 17: ΟΘΟΝΗ (Β) 

1 Τεχνολογία  LED  ΝΑΙ   

2 Μέγεθος  >= 27’’  ΝΑΙ   

3 Ανάλυση  >= 1920 x 1080  ΝΑΙ   

4 Απεικόνιση  16:09  ΝΑΙ   

5 
Φωτεινότητα 
οθόνης  

>=300 cd/m2  
ΝΑΙ 

  

6 
Αναλογία 
Αντίθεσης εικόνας  

>= 1000:1  
ΝΑΙ 
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7 Χρόνος Απόκρισης  <= 5ms  ΝΑΙ   

8 Χρώματα  >= 16.7 εκατομμύρια  ΝΑΙ   

9 Είσοδος σήματος  VGA , HDMI ΝΑΙ   

10 

Πρότυπα  Πιστοποίηση ENERGY STAR, 
Πιστοποίηση EPEAT 
Gold,TCO Certified  

ΝΑΙ 

  

11 
Εγγύηση  >=2 έτη  

ΝΑΙ 
  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 18: ΗΧΕΙΑ  

1 
Συνολική Ισχύς 
εξόδου 
τουλάχιστον  

>=14 Watt RMS 

ΝΑΙ 
  

2 
Είσοδος Line-In, 
στερεοφωνικού 
βύσματος 3.5mm  

>=1  

ΝΑΙ 
  

3 

Να περιλαμβάνεται 
κατάλληλο 
τροφοδοτικό για 
παροχή ρεύματος 
220V/AC  

ΝΑΙ  

ΝΑΙ 

  

4 Εγγύηση  >= 2 έτη ΝΑΙ   

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 19: ΚΑΜΕΡΑ 

1 
Ποιότητα βίντεο Full HD 720p  (1280 x 720 

pixels) @30fps 
ΝΑΙ 

  

2 Ανάλυση εικόνας  >=5 megapixels ΝΑΙ   

3 
Ενσωματωμένο 
Μικρόφωνο 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

4 Συνδεσιμότητα USB 2.0 Hi-Speed ΝΑΙ   

5 

Πρότυπα  Πιστοποίηση ENERGY STAR, 
Πιστοποίηση EPEAT 
Gold,TCO Certified  

ΝΑΙ 

  

6 Εγγύηση  >=2 έτη  ΝΑΙ   

7 Συμβατότητα Windows 8, Windows 10 ΝΑΙ   

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 20: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)   

1 
Τεχνολογίας Line 
Interactive  

ΝΑΙ  
ΝΑΙ 

  

2 Οθόνη LCD  ΝΑΙ  ΝΑΙ   

3 Συνολική Ισχύς  850 VA (510 W) ΝΑΙ   

4 
Ονομαστική 
εναλλασσόμενη 
τάση τροφοδοσίας  

 220V AC ± 25% 

ΝΑΙ 
  

5 
Συχνότητα 
τροφοδοσίας  

50Hz / 60Hz ± 10% 
ΝΑΙ 

  

6 Τάση εξόδου  220V +/-12%  ΝΑΙ   

7 Συχνότητα εξόδου  50Hz/60Hz ±1% ΝΑΙ   

8 Χρόνος Μέχρι 12 ώρες  ΝΑΙ   
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επαναφόρτισης  

9 
Αυτονομία υπό 
πλήρες φορτίο  

>= 10 min  
ΝΑΙ 

  

10 
Αριθμός/τύπος 
ρευματοδοτών  

1 x C13 (input), 4 x Schuko 
(output) 

ΝΑΙ 
  

11 Πιστοποίηση CE  ΝΑΙ  ΝΑΙ   

12 Εγγύηση  >=2 έτη ΝΑΙ   

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 21: ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  

1 Τύπος  Ασπρόμαυρος Laser     

2 Επεξεργαστής  >=800MHz    

3 Μνήμη  >=128ΜΒ     

4 
Σύνδεση  USB 2.0, Ethernet 10 / 100 

Base TX 
 

  

5 
Ταχύτητα εκτύπωσης 
(ασπρόμαυρης)  

>= 28 σελίδες A4 / λεπτό  
 

  

6 
Ανάλυση  1200 x 1200 dpi   

 
  

7 Εκτύπωση διπλής όψης  ΝΑΙ     

8 
Χωρητικότητα  εισόδου 
χαρτιού 

>=250 φύλλα 
 

  

9 
Μεγέθη μέσων 
εκτύπωσης (Κασέτα):  

Α4, Α5, Α6 
 

  

10 
Μέγιστος μηνιαίος 
κύκλος εργασιών  

>=30.000  
 

  

11 Εγγύηση  >= 2 έτη    

12 
Καλώδιο για σύνδεση 
USB με τον υπολογιστή  

Ναι 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Άλλες Δηλώσεις  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 

 

 

 

 

 (4) 
Ημερομηνία:      ../../20... 

 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παρακάτω πίνακα και για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας που κατατίθεται προσφορά: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 Εξυπηρετητές (Servers)  3     

2 Ικριώματα (rack) 2     

3 Μεταγωγείς οθόνης 3     

4 Μεταγωγείς Δικτύου 2     

5 
Αυτόματη δικτυακή 

συσκευή αποθήκευσης 
δεδομένων 

1 
 

   

6 
Επιτραπέζιοι προσωπικοί 

υπολογιστές 
8 

 
   

7 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής Α 

70 
 

   

8 Βιντεοπροβολείς Α 2     

9 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής Β 

20 
 

   

10 Σταθμός Εργασίας  1     

11 Βιντεοπροβολείς Β 2     

12 Φωτοτυπικό 1     

13 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής Γ 

20 
 

   

14 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής Δ 

22 
 

   

15 Οθόνη Α 22     

16 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής Ε 

6 
 

   

17 Οθόνη Β 6     

18 Ηχεία 5     

19 Κάμερα 5     

20 
Σύστημα αδιάλειπτης 

λειτουργίας 
6 

 
   

21 Εκτυπωτής laser 4     

 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ €. 

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την μεταφορά, 
εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος που μπορεί να 
επιβαρύνει την προμήθεια. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Ονομασία Τράπεζας…………………………………… 
Κατάστημα…………………………………………….. ημερομηνία έκδοσης………………………………….. 
EURO………………………………………………….. 
Προς: 
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων  
Τ.Κ.  41110  Λάρισα  
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………………. 
 
       ΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας  
………………………………………….                                                             δ/νση 
……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της 
…………………………. για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια εξυπηρετητών (servers), μονάδων Η/Υ 
και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας»  σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 
2/2017 διακήρυξή σας.  
      Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της. 
      Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
       Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
       Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 
       Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη 
Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού). 
      Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17PROC006141775 2017-05-05

ΑΔΑ: 6Ζ0946914Κ-3ΩΞ



 

Σελίδα 64 
 

 

 

Επισημαίνεται ότι κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την 
προσφορά του αναδόχου 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2017 

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας  

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

1. Το  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα, με  Α.Φ.Μ. 
090136366, Β΄ΔΟΥ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παναγιώτη Γούλα, Πρόεδρο του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας και  

2. …………………………………………………………………………………. 
            

αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω: 

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε  μειοδότης στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «προμήθεια εξυπηρετητών (servers), μονάδων Η/Υ και λοιπού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας»  , αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το 
αριθμ. ……………. πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αναλαμβάνει  την υποχρέωση να 
παραδώσει τα παρακάτω υλικά στην επιτροπή παραλαβής με τους παρακάτω όρους. 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού  
  Η «προμήθεια εξυπηρετητών (servers), μονάδων Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
τμημάτων του ΤΕΙ    Θεσσαλίας»  . 
 
  Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό μετά την οριστική παραλαβή   
  από την αρμόδια επιτροπή. 

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/2017 διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου. 
Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού των      ……………. 
ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μέχρι και της επιστροφής της.                       
   Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως. 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

1.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                       2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                                                                                         

 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 

             ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219560] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ/41110] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΠΟΥΤΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ] 
- Τηλέφωνο: [2410684405] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tasoula@teilar.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.teilar.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [«προμήθεια εξυπηρετητών (servers), Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας» /30236000-2] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ006032565] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

17PROC006141775 2017-05-05

ΑΔΑ: 6Ζ0946914Κ-3ΩΞ



 

Σελίδα 66 
 

 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Τμήματα Απάντηση: 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 
: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
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λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

[] Ναι [] Όχι 
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που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής33; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής 34: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξής35: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη 
αξία) 
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αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
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ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι45 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν48. 

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

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

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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