
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2000-2006 
 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
82,59% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

17,41% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

ΑΞΟΝΑΣ   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ    1 

 

ΜΕΤΡΟ  4 

 

 

 

ΕΡΓΟ: «Εξοπλισμός Σύγχρονων Εργαστηρίων Πληροφορικής 
για τις Τρεις Βαθμίδες Εκπαίδευσης  στο Νότιο Αιγαίο» 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ     Μυτιλήνη,           24/07/2008 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο   5167/24.07.2008 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. 

 

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα  από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά 

 

Με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» 

 

5167/24.07.2008 
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ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

Συνοπτικά στοιχεία Προμήθειας 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΚΥΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
/ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και 
Προμηθειών 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ 
Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο είναι η αρχή που 
εποπτεύει τη διενέργεια του διαγωνισμού και της 
σύμβασης, ασκώντας αποφασιστικές αρμοδιότητες. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και 
Προμηθειών 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο κος Χρήστος Βασιλάκος, υπάλληλος του Πανεπιστημίου, 
ο οποίος παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 
επικοινωνίας : 2251036017, φαξ : 2251036127 &  e-mail  : 
chvas@env.aegean.gr. Ο κος Κατσόγιαννος Μιχάλης, 
υπάλληλος του Πανεπιστημίου, ο οποίος παρέχει σχετικές 
με τις τεχνικές προδιαγραφές πληροφορίες κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 
2281097043. 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου και Πανεπιστημιακή 
Μονάδα Σύρου 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου και Πανεπιστημιακή 
Μονάδα Σύρου 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Προμήθειας Εξοπλισμού Εργαστηρίων 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη 
Προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
εβδομήντα ευρώ (49.570,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

mailto:chvas@env.aegean.gr
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 82,59% και 
από Κρατική Συμμετοχή κατά 17,41%, με φορέα 
χρηματοδότησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Έως τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης Ανάθεσης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24/07/2008 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

07/08/2008 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

02/09/2008 και ώρα 10:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών Κεντρικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υποθέσεων, Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόγος Πανεπιστημίου, ΤΚ 
81100, Μυτιλήνη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

02/09/2008 και ώρα 10:30 

 

Συντομογραφίες – γενικά 
 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΣΔΣ Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο 
έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές 
πράξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή 
άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

ΚΑΕ Κωδικός Αριθμός Εσόδων- Εξόδων  

Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία 

Ο.Ε. Ομόρρυθμη Εταιρεία  
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Ε.Ε. Ετερόρρυθμη Εταιρεία 

Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
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Ορισμοί διακήρυξης  
 
Ανάδοχος / ανάδοχοι Ο προσφέρων ή οι προσφόροντες  που θα επιλεγούν και θα 

κληθούν να υπογράψουν τη Σύμβαση ή τις Συμβάσεις και θα 
υλοποιήσουν το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας. 

Αναθέτουσα Αρχή Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο θα υπογράψει με τον / τους 
Ανάδοχο / ους τη Σύμβαση ή τις Συμβάσεις για την εκτέλεση της 
Προμήθειας. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή 
του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 
fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες 
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ 
υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και 
περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με 
βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. 

ΕΔΑΔ Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Η ΕΔΑΔ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

ΕΑΕ Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

Η ΕΑΕ έχει συσταθεί με την 39/20.05.2008 ( Θέμα 2.16) απόφαση 
του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού 

Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Επίσημη γλώσσα του 
Διαγωνισμού και της 
Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα 
Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και 
η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα 
δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα 
υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από 
τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική 
γλώσσα. 

Προμήθεια Το σύνολο της υπό ανάθεση Προμήθειας. 

Κύριος του 
Εξοπλισμού Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Προϋπολογισμός 
Προμήθειας 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ 
(49.570,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών για το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας, δηλαδή μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου  ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
της Προμήθειας που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 6 
 
 

α. τη Σύμβαση,  
β. την Προσφορά του Αναδόχου,  
γ. τη Διακήρυξη.  

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ( στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 

διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 

εβδομήντα ευρώ (49.570,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» 

Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 

περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της Διακήρυξης αυτής.   

 

Α.1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, 
Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, 
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος 
Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη – 81 100 

02-09-2008 Τρίτη 10:30 

 

Α.1.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προμήθειας ορίζεται έως τριάντα (30) ημέρες από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης. 

 

Α.1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού είναι σαράντα εννέα χιλιάδων 

πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (49.570,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ανά είδος όπως αυτά 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΛΗ 

ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

1 Εκτυπωτής τύπου LaserJet Color ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 2 10.000,00 € 

2 Σαρωτής (Scanner) 2 5.000,00 € 

3 Hub-Switch (Σύστημα διασύνδεσης H/Y και 
εκτυπωτών στο δίκτυο με οπτικό module) 4 22.000,00 € 

4 Προβολικό (Data projector) 2 3.570,00 € 

5 Σύστημα ενίσχυσης ήχου 2 5.000,00 € 

6 CAMERA Τηλεδιασκέψεων 4 4.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  16 49.570,00 € 

Συνεπώς, γίνονται δεκτές προσφορές, τόσο για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όσο και 

για κάποια είδη από αυτά.  

Η τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Επισημαίνεται ότι η παράδοση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 Είδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΡΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ  

ΣΥΝOΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Εκτυπωτής τύπου LaserJet Color 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 1 1 2 

Σαρωτής (Scanner) 1 1 2 

Hub-Switch (Σύστημα διασύνδεσης 
H/Y και εκτυπωτών στο δίκτυο με 
οπτικό module) 

2 2 4 

Προβολικό (Data projector) 1 1 2 

Σύστημα ενίσχυσης ήχου 1 1 2 

CAMERA Τηλεδιασκέψεων 2 2 4 

 

Α.1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 ( ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

όπως ισχύει σήμερα, 

2. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, παρ. 2, 

3. Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,…», όπως ισχύει σήμερα, 

4. Την Υ.Α. 58604/ Β2/28.07.2006 ( ΦΕΚ 243, τ. Ν.Π.Δ.Δ.) «Περί εκλογής Πρύτανη και 

Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», 
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5. Την με αριθμό 360/05.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (ΦΕΚ Β΄1946) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου – Αναπλήρωση Πρύτανη»,  

6. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», 

7. του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ Α’ 247) « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», 

8. του Ν. 2328/1995 ( ΦΕΚ Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/1996 ( ΦΕΚ Α’ 29) 

άρθρο 11 και το Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ Α’ 135) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

Π.Δ. 82/1996 ( ΦΕΚ Α’ 66) « Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 

των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν. 

3414/2005, 

9. Την Οδηγία 2004/18/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης 

Μαρτίου περί « Συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών» ( όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ ΕΚ της 

Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της 

οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 

2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ ΕΚ και 2004/18/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη 

διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 

10. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005, 

11. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», 

12. του Π.Δ. 166/2003 ( ΦΕΚ Α’ 138) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/53 της 29ης Ιουνίου 2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

Εμπορικές Συναλλαγές», 

13. του άρθρου 98 παρ.1β του Συντάγματος, που αφορά στον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης 

οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο 

που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή , όπως ο νόμος ορίζει,   

14. του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199), άρθρο 8,  «Κρατικές προμήθειες»,  
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15. του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178), «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με 

την οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 

16. του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242), Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων»,  

17. Τη με αριθ Πρωτ. 2449/31-3-2005 απόφαση ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2000-2006, της 

Πράξης με τίτλο « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» και κωδικό MIS 99562 στο Μέτρο 4 

«Εκπαίδευση» του Άξονα Προτεραιότητας 1 « ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 

για την προμήθεια Εξοπλισμού δύο σύγχρονων Εργαστηρίων Πληροφορικής στις 

Πανεπιστημιακές Μονάδες του Νοτίου Αιγαίου της Σύρου και της Ρόδου. 

18. Την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά τη Συνεδρίαση του με αρ.  43/19-6-2008 

(Θέμα 4.3). 

19. Τη με αριθ. Πρωτ. 7017/29-7-2008 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.     

 
Α.1.6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση : 

1. Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις  

30/07/2008 

2. Στον ελληνικό τύπο ( οικονομικό και τοπικό τύπο) στις 30/07/2008 όπου και 

δημοσιεύθηκε στις 31/07/2008 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.aegean.gr στις 30/07/2008 

 
Α.1.7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 10:00 

στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 

81100 Μυτιλήνη 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/07. 

http://www.aegean.gr
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Α.1.8 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του 

Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ταχυδρομική δ/νση Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 

Μυτιλήνη, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων ( όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης 

που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον 

συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 

νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.aegean.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή 

αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την 

ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της 

σελίδες (Web site).  

 

Α.1.9 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς ( με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης 

μέχρι και επτά (7) ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 

ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) 

ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των ενστάσεων.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή όπως 

ορίζεται στην ενότητα Α.1.8. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: chvas@env.aegean.gr χωρίς όμως η 

http://www.aegean.gr
mailto:chvas@env.aegean.gr
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δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να 

υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία 

που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν 

υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

Α.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Α.2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών 

που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων ( ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 ( ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 

ΣΔΣ – ή  

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ 

ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή 

την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

τα οποία : 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Α.2.2 και Α.2.3. 

- που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, σε θέματα επιστημονικών οργάνων όπως επίσης στη 

συντήρηση του εξοπλισμού αυτού. 

 

Α.2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της 

παρούσας.  



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 13 
 
 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής, στην οποία θα 

§ αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού του θέματος, στον οποίο συμμετέχει  

§ δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος: 

α.   δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

β.   δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

γ.   είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

δ.  είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ε.    δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

ν. 1892/1990 (A ΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους       

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα ( Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα 

παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή 

Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση 

και τα όργανα εκπροσώπησής του. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι: 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των 

δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την γνωστοποίηση ότι πρόκειται να τους 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, και σύμφωνα με 

το άρθρο. 20, ΠΔ 118/2007.    

6. Απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

Κάθε προσφέρων μπορεί να αποδείξει την  οικονομική και χρηματοοικονομική του 

επάρκεια με την υποβολή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα : 
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(i)  αντίγραφο ή απόσπασμα των ισολογισμών της επιχείρησης των τελευταίων τριών 

(3) διαχειριστικών χρήσεων, ή 

(ii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, 

καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια υλικά, 

κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η 

επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό 

προμήθεια υλικά, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο 

τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά 

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες προκειμένου 

να κριθούν κατάλληλοι θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση δήλωσης ύψους κύκλου 

εργασιών, όσον αφορά τα υπό προμήθεια υλικά, τουλάχιστον ίσο με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της παρούσας προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Εάν για οποιαδήποτε εύλογη αιτία ο προμηθευτής αδυνατεί να προσκομίσει τα στοιχεία 

που ζητούνται μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητά του 

με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατάλληλο. 

7. Απόδειξη τεχνογνωσίας και εμπειρίας. 

Κάθε προσφέρων μπορεί να αποδείξει την τεχνογνωσία και την εμπειρία στην εκτέλεση 

παρόμοιων προμηθειών, παραθέτοντας τις προμήθειες που έχουν εκπονηθεί κατά την 

τελευταία τριετία, είτε από τους ίδιους, είτε διαμέσου των συνεργατών τους, 

ανεξάρτητα αν ανατέθηκαν μέσα στο διάστημα αυτό και αν ήδη εγκρίθηκαν ή 

παραλήφθηκαν.  

Στο φάκελο των δικαιολογητικών θα περιέχεται πίνακας των κυριότερων προμηθειών 

που εκτέλεσε ή στις οποίες συμμετείχε ο Υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) 

τελευταία έτη και είναι συναφή με την υπό ανάθεση Προμήθεια. 

Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια 

Αρχή.  

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του 

ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Ανάθεσης. 

Ο Πίνακας Προμηθειών πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Πίνακα Προμηθειών 

 
Α/Α Πελάτης Σύντομη Περιγραφή 

της Προμήθειας 
Διάρκεια Υλοποίησης 
της Προμήθειας 

Προϋπολογισμός Παρούσα 
Φάση 
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Όπου «Παρούσα Φάση»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

 

Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την 

προσφορά του, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (δ) και (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 

8 του Π.Δ. 118/07, που αφορούν μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη. 

 

Α.2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 

κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. Ο φάκελος φέρει την ονομασία 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», 

Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του 

ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Ελλείψεις δικαιολογητικών οδηγούν στον αποκλεισμό του προσφέροντα από την συνέχεια του 

διαγωνισμού.  

 

Α.2.3.1  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 
υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του με την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Από το πιστοποιητικό αυτό θα 
πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο 
Επιμελητήριο τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και 
κατά την ημερομηνία  κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν. 

2.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 
Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 16 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

4.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

7.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα από ΟΑΕΕ και από ΙΚΑ στην περίπτωση που 
απασχολούν προσωπικό ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούν προσωπικό) την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.  

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση  του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

 

Α.2.3.2  ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής 
του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο. Από το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο τόσο κατά την ημέρα 
διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 
Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

7.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα από ΟΑΕΕ και από ΙΚΑ στην περίπτωση που απασχολούν προσωπικό ή 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούν προσωπικό) από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.  

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 

Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδεται το συγκεκριμένο έγγραφο κι ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 

θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 

Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
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Α.2.3.3  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των παραγράφων Α.2.3.1 και Α.2.3.2 
αντίστοιχα. Επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A ΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 
Π.Δ. 60/2007. 

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση  του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

 
Α.2.3.4  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 
υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του 
καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 
υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην 
παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

8.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα από ΟΑΕΕ και από ΙΚΑ στην περίπτωση που απασχολούν προσωπικό ή 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούν προσωπικό) από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση  του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

 

Α.2.3.5  ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
Δικαιολογητικά της παρ. Α.2.3.1 της παρ. Α.2.3.2, της παρ. Α.2.3.3 και της παρ. 
Α.2.3.2 ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2. 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ( θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των 
μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 
συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν πλήρη 
γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 
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Τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 

ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά 

για την Ένωση / Κοινοπραξία.  

Επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να 

καλύπτονται όλες.  

 
Α.2.4  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Κατακύρωσης 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/Κοινοπραξία 

1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της 
ανατεθεί η Προμήθεια, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να 
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της Προμήθειας στην Ένωση/ 
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συ 
νεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή 
του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 
 
Α.2.5 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των 

στοιχείων τεκμηρίωσης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των στοιχείων 

τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

 
 
Α.2.6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, για τα είδη για τα οποία συμμετέχει. Το ποσό 

της εγγύησης θα πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για κάθε είδος για τα οποία έχει υποβάλει προσφορά ο 

συμμετέχων στο διαγωνισμό. Για το σύνολο του προϋπολογισμού της παρούσης προκήρυξης το 
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ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οχτώ 

ευρώ και πενήντα λεπτά  (2.478,50 €). Εάν υποβληθεί επιμέρους προσφορά, τότε η εγγυητική 

επιστολή θα αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών για την οποία θα 

υποβληθεί προσφορά όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΜΕ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 Εκτυπωτής τύπου LaserJet 
Color ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 2 10.000,00 € 500,00 € 

2 Σαρωτής (Scanner) 2 5.000,00 € 250,00 € 

3 Hub-Switch (Σύστημα 
διασύνδεσης H/Y και 
εκτυπωτών στο δίκτυο με 
οπτικό module) 

4 22.000,00 € 1.100,00 €  

4 Προβολικό (Data 
projector) 2 3.570,00 € 178,50 € 

5 Σύστημα ενίσχυσης ήχου 2 5.000,00 € 250,00 € 

6 CAMERA Τηλεδιασκέψεων 4 4.000,00 € 200,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  16 49.570,00 € 2.478,50 € 

 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό 

ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-

μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το 

δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό 

ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ 

ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει 

το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 

εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του παραρτήματος. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, 

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της 

Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο Α.5.1, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που 

απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Π.Δ. 118/07, « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής.  
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5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα 

μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυμα από 

το οποίο εκδόθηκε, με την κατάθεση από τον διαγωνιζόμενο της Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης, στους δε Εγγυητικές Επιστολής Συμμετοχής των λοιπών υποψηφίων Αναδόχων 

επιστρέφονται στα αντίστοιχα Πιστωτικά Ιδρύματα, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, με 

την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι 

αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 

Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν 

εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλλουν την Προσφορά τους, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς 

τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό, 

όπως αυτές ορίζονται από την παρούσα Διακήρυξη.  

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή 

έγκαιρα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή 

για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

 
Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές 

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος (« Κυρίως Φάκελος») περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, επί 

μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:  

1. Ένα φάκελο με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου 

σφραγισμένου κυρίως φακέλου.  

Όλα τα σχετικά με τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο Α.2.2 της 

παρούσας προκήρυξης. 

2. Ένα φάκελο με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου 

σφραγισμένου κυρίως φακέλου. 

Όλα τα σχετικά με την τεχνική προσφορά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο Α.3.2.2 της 

παρούσας προκήρυξης. 

3. Ένα φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου 

σφραγισμένου κυρίως φακέλου. 

Όλα τα σχετικά με την τεχνική προσφορά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο Α.3.2.3 της 

παρούσας προκήρυξης. 

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) φωτοαντίγραφο (χωρίς την εγγυητική επιστολή) 
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά.  

Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) φωτοαντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  

Οικονομική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) φωτοαντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 
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Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» 

 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ………………. 
 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ 

και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 

Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 

Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται, επί ποινή αποκλεισμού,  ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα 

αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της Διακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι 

διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια 

Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει 

στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 

ημερομηνίας αποσφράγισης. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 
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Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Προμήθειας, των πηγών 

προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά, ή τροποποίηση της Προσφοράς, ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και 

δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε 

χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  

 

Α.3.2.1  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
Στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο Α.2.2. 

 

Α.3.2.2  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και  αρίθμηση, που έχει 

συνταχθεί το Μέρος Β, Παράρτημα Α της Διακήρυξης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην 

αναλυτική τεκμηρίωση των προσφερόμενων ειδών και στην μεθοδολογία υλοποίησης της 

προμήθειάς των, την οποία προτίθεται να εφαρμόσει ο προσφέρων.  

Στο σχετικό φάκελο θα εμπεριέχονται και οι πίνακες οικονομικής προσφοράς, από τους οποίους 

επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι ενδείξεις τιμών, με υπογράμμιση των ειδών 

που προσφέρονται. Τυχόν αναγραφή οικονομικών μεγεθών στους σχετικούς πίνακες οδηγεί σε 

αποκλεισμό από το διαγωνισμό του προσφέροντα.   

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 

συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές 

διευκρινίσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή,  να τα συμπληρώσουν 
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ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία που θα τους ζητηθούν 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

• Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, 

- τομείς δραστηριότητας, 

- προϊόντα και υπηρεσίες. 

• τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς, με υπογράμμιση των ειδών που προσφέρονται 

ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ 

• τεκμηριωτικό υλικό για τα υπό προμήθεια είδη  [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, CD κλπ.] 

• Έγγραφη δήλωση για την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ( ή 

διατήρησης) καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να 

αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και επισκευές κατά περίπτωση. 

Στην δήλωση αυτή οι προσφέροντες θα αναφέρουν τα εξουσιοδοτημένα και αξιόπιστα 

συνεργεία για συντήρηση / επισκευή, που θα έχουν στην διάθεση τους στο διάστημα αυτό 

στο νησί της Σύρου και στο νησί της Ρόδου καθώς και τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα 

πώλησης ανταλλακτικών. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να 

προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας ( ή διατήρησης) μεγαλύτερη της 

ελάχιστης ζητούμενης. Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής 

λειτουργίας ( ή διατήρησης) μικρότερη των αναφερομένων στους πίνακες Τεχνικής 

Προσφοράς του Παραρτήματος Α της παρούσας, για κάθε είδος που προσφέρεται,  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη   

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/89, όπως εκάστοτε ισχύει, για το χρόνο 

παράδοσης των προσφερόμενων ειδών, τα οποία θα είναι καινούργια και έτοιμα, σε 

κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας. 

• Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» πρέπει να έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η 
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που 
σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, 
θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που 
δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 27 
 
 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ 
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος 
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή 
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια 
Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Ενότητα της Τεχνικής 
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού, 
του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας  ανάπτυξης κλπ., που 
κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 
Συμμόρφωσης.  Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, 
οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες.  

 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία 

κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε 

η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

 

Α.3.2.3   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς ( σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Μέρους Β, Παράρτημα Γ της παρούσας Διακήρυξης). 

Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται 

επί ποινή αποκλεισμού αριθμητικά χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.  Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται 

χωριστά ως ποσό. Στις τιμές αυτές, είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι 

περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των 

προϊόντων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. Έτσι 

εννοείται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές αυτές, εκτός από την δαπάνη προμήθειας, και οι 

δαπάνες μεταφοράς, δοκιμών και εκπαίδευσης. Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι 

δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δίδεται τιμή 

για λιγότερα προϊόντα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση 

της Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

προσφορών οργάνου.  

Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος αντιστοιχεί στο ποσό που συμπληρώνει στο πεδίο 

«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ» του εν λόγω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. 
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Ο συμμετέχων θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του Προσφορά, 

βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς.  Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού δύναται να θεωρήσει ότι ο παραπάνω πίνακας δεν 

συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, και ότι η προσφορά είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολό της. 

Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο των συμμετεχόντων, ο οποίος θα μονογράψει και τα στοιχεία κατά σελίδα. 

Μονογραφές που τυχόν λείπουν, μπορούν να συμπληρωθούν ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των προσφορών.  

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή 

παρακράτηση κυριότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Επίσης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρους ως προς τον τρόπο πληρωμής του προμηθευτή 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος 

για εμπορία ( τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 

επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της 

χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει 

τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς κατά το άρθρο 52 του ΠΔ 60/07 (με αναγκαίες 

διευκρινίσεις σχετικά πχ με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές 

λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 

προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών κλπ), και αν αυτός δεν 

προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 
 
Α.3.2.4  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 29 
 
 

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

αρχή, πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι (120) ημερών. Μετά τη λήξη και 

του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται 

με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους, οι οποίες ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το 

επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

Α.3.2.5  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση 

να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 

αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, 

τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 

προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

Α.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Α.4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Α.4.1.1  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Για τη διαδικασία διενέργειας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 

συγκροτείται η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία λειτουργεί 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Για 
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την αξιολόγηση των ενστάσεων έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του 

άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997. 

αποτελούμενη από τρία μέλη, τα  οποία είναι διάφορα από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.  

Όταν η οριζόμενη στο άρθρο Α.1.2 της παρούσας διακήρυξης ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 

παρέλθει, κηρύσσεται η λήξη αυτής και αναγράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού. Οι προσφορές που καταφθάνουν μετά τη λήξη δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εκπρόθεσμες.  

Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού, πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η 

ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

1ο στάδιο: Αποσφράγιση ενιαίου Κυρίως Φακέλου και έλεγχος των στοιχείων και 

δικαιολογητικών συμμετοχής 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει, 

από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, κατά την σειρά της επίδοσης, η 

αποσφράγιση των ενιαίων κυρίως φακέλων των προσφορών και του επιμέρους φακέλου 

δικαιολογητικών. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των στοιχείων συμμετοχής που 

περιέχει ο επιμέρους φάκελος και αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά, τα έγγραφα που 

περιέχονται. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον 

διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε φύλλο και συνολικά απ’ 

όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 

Οι δύο σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι, που βρίσκονται μέσα στον ενιαίο κυρίως κλειστό 

φάκελο και περιέχουν την τεχνική και την οικονομική προσφορά αντίστοιχα, παραμένουν 

σφραγισμένοι, αναγράφεται δε πάνω σε αυτούς ο αύξοντας αριθμός του ανοικτού φακέλου και 

μονογράφονται και παραδίδονται σε υπάλληλο της Υπηρεσίας Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαγωνισμού συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των 

διαγωνιζόμενων και αποφασίζει γι’ αυτούς που αποκλείονται. 

Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό, η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια, 

ανακοινώνονται οι αποκλεισμένοι.  

Διευκρινίσεις που δίνονται από τις προσφέρουσες εταιρείες οποτεδήποτε μετά την λήξη του 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

2ο στάδιο: Αποσφράγιση επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς και έλεγχος / αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών  
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Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, την ίδια μέρα και με την προαιρετική 

παρουσία όσων προσφερόντων δεν αποκλείσθηκαν, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους επιμέρους φακέλους Τεχνικής 

Προσφοράς αυτών, με την σειρά αριθμήσεως τους και αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν 

παραβιάστηκε η αποσφράγισή τους και μονογράφει και σφραγίζει κατά φύλλο τα περιεχόμενά 

τους. Στην συνέχεια, συντάσσει πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Ο επιμέρους 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί την 

ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Το αρμόδιο όργανο ( Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού) συνέρχεται σε 

συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις και αφού λάβει υπόψη του : 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.  

• Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές. 

• Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, τη βασική βαθμολογία με τους συντελεστές 

βαρύτητας, όπως αυτά καθορίζονται στην Α.4.1.2 της παρούσας προκήρυξης.  

προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, για κάθε είδος της προμήθειας. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους 

φακέλων Τεχνικής Προσφοράς για όλες τις προσφορές που έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, 

για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και καταχωρεί σε σχετικό 

πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μια από 

αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά στο στάδιο ελέγχου του φακέλου τεχνικής 

προσφοράς που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού: 

• Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.  

• Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του τεύχους της Προκήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές ή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται σαν απαράβατοι 

όροι ή σαν απαιτήσεις επί ποινή αποκλεισμού.  

Μετά την μελέτη των επιμέρους φακέλων τεχνικών προσφορών κάθε μέλος της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης αξιολογεί κάθε τεχνική προσφορά και τη βαθμολογεί σε ειδικό 

φύλλο που το υπογράφει.  

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού μπορεί 

να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις 

που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε καμία 

περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν 

αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά 

είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί την εισήγησή της προς το 

Πρυτανικό Συμβούλιο και στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε προσφορά η αξιολόγηση της και 

επιπλέον για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, 

ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε ομάδας κριτηρίων, καθώς και η συνολική 

βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρούνται και τυχόν προσφορές 

που χαρακτηρίζονται απορριπτέες, όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι 

απόρριψης. 

Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της « Οικονομικής Προσφοράς» σε 

οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία 

(fax).  

3ο στάδιο: Αποσφράγιση επιμέρους φακέλου οικονομικής προσφοράς και έλεγχος / αξιολόγηση 

οικονομικών προσφορών – τελική αξιολόγηση / κατάταξη προσφορών 

Μετά την εκδίκαση τυχόν υποβληθεισών στο προηγούμενο στάδιο ενστάσεων - προσφυγών 

κατά της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού ( το 

Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών) ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των επιμέρους 

φακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων 

οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια με σχετική ανακοίνωση που θα τους 

αποστείλει με τηλεομοιοτυπία (fax) δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας 

που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο 

που πραγματοποιούνται και τα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση λαμβάνει 

χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του 

νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε 

αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαγωνισμού μονογράφει και σφραγίζει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές 

προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 

και λοιπών στοιχείων στο προηγούμενο στάδιο,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 

στους συμμετέχοντες.   

Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές 

προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου Α.3.2.3 της παρούσας προκήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, 

αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
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Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού μπορεί 

να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις 

που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και 

της αξιολόγησης και των οικονομικών προσφορών, υπολογίζει τις ανηγμένες τιμές σύγκρισης Λ 

των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Α.4.1.3 της παρούσας και συντάσσει πρακτικό 

με Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών για κάθε είδος της προμήθειας. Η κατάταξη των 

προσφορών στον πίνακα αυτόν γίνεται κατά αύξουσα σειρά της ανηγμένης τιμής σύγκρισης Λ. 

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας 

Διαγωνισμού το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της 

διαδικασίας αξιολόγησης από το Πρυτανικό Συμβούλιο, καθώς και την πρόταση της, για τον 

υποψήφιο ανάδοχο ανά είδος, στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Το/α Πρακτικό/ά υποβάλλεται/ονται 

σε δύο (2) αντίτυπα. 

Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού κοινοποιεί τα αποτελέσματα της απόφασης του 

Πρυτανικού Συμβουλίου στους προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν 

στάδιο. 

 
Α.4.1.2  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει για κάθε είδος, σύμφωνα με τους πίνακες 

“Κριτηρίων αξιολόγησης και συντελεστών”, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της 

παρούσας. 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συμφωνία προσφερομένων ειδών με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της διακήρυξης 

55 % 

Α.2 Πιστοποίηση ασφαλείας, όπου απαιτείται, και ποιότητας 
προσφερομένων ειδών 

15 % 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 70% 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
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ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 Ποιότητα και όροι εγγύησης καλής λειτουργίας/δωρεάν 
συντήρησης 

10 % 

Β.2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) μετά την πώληση και 
τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή καθώς και 
εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 

10 % 

Β.3 Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των ειδών 10% 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 30 % 

 
Σημειώνεται πως θα αξιολογηθεί με μικρό βαθμό απλή μεταφορά των περιεχομένων των 

αιτουμένων από την διακήρυξη αναλύσεων στην προσφορά των υποψηφίων αναδόχων. 

Η βαθμολογία  κάθε τεχνικής προσφοράς διαμορφώνεται ως εξής :  

• Το σύνολο της βαθμολογίας των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή 

αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές.  

• Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της 

κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων. 

 
Α.4.1.3  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική 

άποψη Προσφορά, για κάθε είδος.  

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς 

πραγματοποιείται με βάση τον ακόλουθο τύπο : 

Τιμή Προσφοράς  
χωρίς ΦΠΑ 

Λ = --------------------------------------- 

Σταθμισμένη Βαθμολογία  
της Τεχνικής Προσφοράς  

 

Ο υπολογισμός του λόγου Λ γίνεται για κάθε είδος της προμήθειας χωριστά. Επικρατέστερη είναι 

η προσφορά με το μικρότερο λόγο Λ. 

 
 
Α.4.1.4  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού, με βάση τον Συγκριτικό Πίνακα των πρακτικών του 3 ου σταδίου, και πριν την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, καλεί τον πρώτο στην κατάταξη του 

πίνακα αυτού ( ο οποίος είναι ο υποψήφιος ανάδοχος για κάθε είδος) να υποβάλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή 

σύμφωνα με τον Νόμο 2672/1998 ( ΦΕΚ 290 Α), τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 

Α.3.2 της παρούσας προκήρυξης.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από 

της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του 

φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 

προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.    

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.  

H Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού αποσφραγίζει και ελέγχει την ορθότητα 

και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα 

του ελέγχου σε Πρακτικό της, στην ημερομηνία και τόπο που έχει ορίσει με την ως άνω 

ανακοίνωση-πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην 

διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση αυτών των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του 

φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει 

αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την 

παροχή διευκρινήσεων ή συμπληρώσεις, σχετικά με τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλε. 

Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: 

• δεν προσκομίζει έγκαιρα ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά του άρθρου Α.2.3, ή 

• έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου Α.2.2 της 

παρούσας διακήρυξης. 

η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. 

Στην περίπτωση αυτή η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα με βάση την 

ανηγμένη τιμή σύγκρισης Λ, δηλαδή στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Στην περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή έχει καταθέσει 

ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την 
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αμέσως μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή σύγκρισης Λ κοκ. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν 

προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 

ακυρώνεται.    

Η Προϊσταμένη Αρχή, αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού, αποφασίζει για την κατακύρωση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί 

τα αποτελέσματα της απόφασής της στους προσφέροντες. 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 

• Το προς προμήθεια είδος. 

• Την ποσότητα. 

• Την τιμή. 

• Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

• Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς 

και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

• Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Με την ανακοίνωση αυτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Το έγγραφο της σύμβασης, που 

θα υπογραφεί από την Αντιπρύτανη Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Η σχετική απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και μετά την 

πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο 

ανάδοχος προμηθευτής. 

Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου της συμβάσεως 

διαμορφούμενου αναλόγως.  

 

Α.4.1.5  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, με γνωμοδότησή της, μπορεί να 

προτείνει προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, που αποφασίζει σχετικά, μία εκ των κάτωθι 

περιπτώσεων: 

1. Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού που 

προκύπτουν από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης και αζημίως 

για αυτήν,  

2. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την επανάληψή του 

με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης  
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3. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την προσφυγή στην 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 του ΠΔ 

118/07.  

4. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για παράτυπη διεξαγωγή, 

εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας. 

5. Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού, εάν ο 

ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 

Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

6. Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού, εάν υπήρξε 

αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση Προμήθεια.  

7. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όταν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου Α.4.1.4 της παρούσας προκήρυξης. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού 

για μέρος της υπό ανάθεση Προμήθειας, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού 

αντικειμένου. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, 

απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του Αναδόχου.  

 

Α.4.2     ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι λόγοι απόρριψης προσφοράς: 

§ Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται 

την απόρριψη της προσφοράς. 

§ Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, αποκλίσεις από τους 

όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες επίσης  προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις σε 

σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο Α.2.3. 

§ Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών 

που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε 

ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

§ Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

§ Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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§ Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

§ Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ ελήφθη υπόψη” ή γενικόλογες 

απαντήσεις χωρίς τεχνική ή άλλη τεκμηρίωση. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή 

εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην 

προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Κατά 

την κρίση της Επιτροπής, προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται 

από περαιτέρω αξιολόγηση.  

§ Προσφορά στην οποία  διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

§ Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

§ Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα ζητείται 

εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η 

εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ 

μέρους του υποψηφίου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Εάν και μετά την παροχή 

των στοιχείων για την επαλήθευση της προσφοράς, οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 

υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

§ Η Αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το 

στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται 

αναξιόπιστος. 

 
Α.4.3     ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 

15 του Π.Δ. 118/07  και τον Ν. 2522/97. 

 

Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Α.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
 
1. Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του/ων Αναδόχου/ων θα υπογραφεί σύμβαση. Εκ 

μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η σύμβαση θα υπογραφεί από την Αντιπρύτανη 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη.  
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2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

3. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών 

ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και 

τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι 

και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

η οικονομική του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων  του Αστικού Κώδικα. 

4. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και 

Αναδόχου. 

5. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

6. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια μπορεί να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των 

υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 

ημερών που αναφέρεται παραπάνω, στην παράγραφο 5, ο χρόνος παράδοσης των υλικών 

υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

7. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Β, της παρούσας διακήρυξης. 

8. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής 

των λοιπών υποψηφίων Αναδόχων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους.  
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10. Αν περάσει η προθεσμία της παραγράφου 5 και 6, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί 

για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ 

του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.  

Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον 

επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του 

εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

 
Α.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, και μετά την έκδοση, και κατάθεση 

στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών του Πανεπιστημίου, των τιμολογίων του ιδίου 

θεωρημένων από την Δ.Ο.Υ. και αφού προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στα άρθρα 35 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150): 

Α.  Πρωτόκολλα οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών. 

Β. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον απαιτείται.  

Γ. Κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 ( ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Απαιτήσεις του Αναδόχου για 

οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των 

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) 

που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που 

τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

 

Α.5.3 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, 

εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, 

φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
Α.5.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
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Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων, έτοιμων προς χρήση ορίζεται σε τριάντα (30) μέρες. Ο 

χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία που καθορίζεται στην παράγραφο Α.5.1 της 

παρούσας προκήρυξης.  

Η δήλωση χρόνου παράδοσης ( μέσα στα δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς) 

μεγαλύτερου από τον ως άνω ορισθέντα, αποτελεί απόκλιση και η προσφορά  απορρίπτεται. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του 

συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν 

παραλαμβάνονται από τη Επιτροπή Παραλαβής, μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την 

αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 

και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 

χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη.   

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν στην Τεχνική Προσφορά τους τμηματικές 

προθεσμίες εκτέλεσης της σύμβασης, αρκεί να τηρείται η συνολική προθεσμία των τριάντα (30) 

ημερών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη παραλαβής των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες νωρίτερα.  

Μετά την προσκόμιση των ειδών στην αποθήκη υποδοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

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

να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης 

σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση 

σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των 

συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις 

περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης,  δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. 

 
Α.5.5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του 

εξοπλισμού θα γίνει, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Για τις ανάγκες της παραλαβής του εξοπλισμού θα συσταθεί από την  Αναθέτουσα Αρχή 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του.  
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2. Η παράδοση της προμήθειας μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, αν το επιθυμεί ο 

Ανάδοχος, δεν μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος της 

σύμβασης, παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Γενικότερα, 

οποιεσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη 

γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 

αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων. 

4. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την 

οριστική παραλαβή του. 

5. Εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του εξοπλισμού διαπιστώσει αποκλίσεις 

στους όρους της σύμβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε 

εισηγείται στην αρμόδια αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 

έκπτωτου. 

 
Α.5.6 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που προσφέρει για τη 

χρονική περίοδο που ορίζεται στο Παράρτημα « Τεχνική Περιγραφή Εξοπλισμού» για τον 

εξοπλισμό μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου 

του εξοπλισμού για το οποίο προσφέρει, και την, χωρίς καθυστέρηση και αποκλειστικά με δικά 

του έξοδα, θεραπεία κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται στον εξοπλισμό ( στα έξοδα 

περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού και 

μεταφοράς εξοπλισμού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγμένα προέρχεται από αιτία που δεν έχει 

σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, τα υλικά ή τη σχεδίαση. 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν 

επαναλαμβανόμενες βλάβες σε κύρια μέρη του εξοπλισμού, τα οποία οφείλονται σε 

κατασκευαστική ατέλεια ή κρυμμένα ελαττώματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, αποκλειστικά με 

δικά του έξοδα, να αντικαταστήσει τα κύρια αυτά μέρη με άλλα καινούργια και αμεταχείριστα. 

Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν συντήρησης, με νέα 

ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία αντικατάστασης των κύριων μερών. 

Εάν σφάλμα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού ή τμήματος 

αυτού, η συμφωνημένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συμφωνημένη περίοδος εγγύησης - 

δωρεάν συντήρησης αρχίζει ξανά από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος. 

Όλα τα είδη του διαγωνισμού καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι 

ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 
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• Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια 

είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας. 

• Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 

• Για την εφαρμογή των ανωτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθ΄όλη 

τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών. 

• Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για 

επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

• Μέθοδος επικοινωνίας με τον κατασκευαστή για την επίλυση/ παρακολούθηση 

προβλημάτων. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη 

τρίτους ( π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή 

άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει να το δηλώσει με 

επιστολή του στο Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση 

των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή. 

Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την περίοδο εγγύησης 

καθορίζεται στους όρους συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και στα σχετικά άρθρα της 

σύμβασης αγοράς, όπου θα τεθούν και οι σχετικές ποινικές ρήτρες. 

 

Α.5.7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης ( εάν 

προβλέπεται) του εξοπλισμού ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής 

προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός δεν 

παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07 . 

• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους 

που περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07, παρ. 1 και 2. Οι κυρώσεις που 

επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 34 του Π.Δ. 

118/07, παρ. 5. 

• Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε ημερολογιακές 

ημέρες, τα ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη σύμβαση ( χωρίς Φ.Π.Α.) και οι 

προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 
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• Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 

περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου  και θα 

παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 

• Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της προμήθειας περατωθεί μέσα στη 

συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 

τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των 

ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

• Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  

• Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 

κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το 

αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

 

Α.5.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1.  Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών για την υλοποίηση της προμήθειας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, 

τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και 

θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

2.  Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

3.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

4.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 

στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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5.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της Προμήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 

αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Α.5.9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 
§ Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της 

προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 

§ Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 

Αναθέτουσα Αρχή και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του 

απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

§ Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας, φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Α.5.10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 

γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με την Προμήθεια που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα:  

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλοποίηση της προμήθειας αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν 

επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική 

κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση της παρούσας 

προμήθειας και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος 

επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο 

συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας. 

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι 

αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και 

εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και 

στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας 

προμήθειας. 
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Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της 

παρούσας προμήθειας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την 

εκτέλεση της προμήθειας αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 

είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 

ασχολούνται με την προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα 

άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για 

τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον 

Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων « περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και 

έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και 

να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

 

Α.5.11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από 

αυτόν που την επικαλείται. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 

1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του 

εργοστασίου του προμηθευτή. 

2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 

3.  Πλημμύρα. 

4.  Σεισμός. 

5.  Πόλεμος. 

6.  Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών. 

7.  Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

8.  Δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  με  αποκλεισμό  μεταφορών. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεστεί προς 

την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
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στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως 

του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας 

τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει 

τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του 

δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

 

Α.5.12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια της πόλης της Μυτιλήνης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 

δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

 
Α.5.13  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να εκχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της 

Αναθέτουσας  Αρχής. 

 
 
Α.5.14  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι 

εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις 

ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 

στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, 

χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
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Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα επί της υλοποιηθείσας σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για 

λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 

αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ 

αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, 

αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 

ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 
Α.5.14 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επικολλήσει σε εμφανές σημείο στις πλαϊνές επιφάνειες των 

ειδών, επιγραφές που θα του δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και θα εξασφαλίζουν τη 

δημοσιότητα του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1159/2000 « Περί δημοσιότητας που 

πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών 

ταμείων».  

 
Α.5.15 ΕΛΕΓΧΟΙ 
 

Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2000-2006, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται 

ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος, όπως 

αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων 

συγχρηματοδούμενων μέσω του Γ΄ Κ.Π.Σ». 

 
 
Α.5.16 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 82,59% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και  κατά 17,41% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου. 

Λόγω της παραπάνω χρηματοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, 

Κανονισμοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. 

έργων.  
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Χρυσή Βιτσιλάκη 

  

   

 

 

Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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ΜΕΡΟΣ Β΄:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 
 
1.        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.         ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

 





 

  

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 
 

Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων Συμμόρφωσης 
 

Για την συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης ισχύουν τα παρακάτω: 

o Στη Στήλη « ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

o Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα 
ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν 
πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

o Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ 
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος 
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή 
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια 
Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

o Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά ή 
σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αριθμημένα 
Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία 
των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός 
πίνακας των περιεχόμενων του.  

o Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες ( π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 
κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 
τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 
Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
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 ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Εκτυπωτής τύπου LaserJet Color 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  

  

 
Ποσότητα: 2 

   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

 Εκτύπωση  Ασπρόμαυρη, Έγχρωμη ΝΑΙ   

 Εκτύπωση  Διπλής Όψεως ΝΑΙ   

 Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης Α4 >= 45 σελ./λεπτό    

     

     

     

 Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης Α4 >= 15 σελ./λεπτό   

 Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης Α3 >= 23 σελ./λεπτό   

 Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης Α3 >= 10 σελ./λεπτό   

 Ανάλυση >=1200 x 1200 dpi     

 Μνήμη > = 256MB   

 Μέγεθος Χαρτιού Α5, A4, Α3   

 Τροφοδότης Χαρτιού > = 2 X 500 φύλλων   

 Δυνατότητα προσθήκης προαιρετικών δίσκων 
μεγάλης χωρητικότητας (>= 1500 φύλλα) 

ΝΑΙ   

 Όγκος εκτυπώσεων >=120.000 
εκτυπώσεις/μήνα 

  

 Σύνδεση    

 Παράλληλη NAI   

 USB 2.0 NAI   

 Ethernet 10/100 BaseTx NAI   

 Γλώσσες εκτύπωσης    

 PostScript® 3™ emulation  NAI   

 PCL 5c, PCL 6 NAI   

 RPCS NAI   

 direct PDF NAI   

 Χρόνος εκτύπωσης <= 6 sec   

 Χρόνος προθέρμανσης εκτύπωσης <= 24 sec   

 Εγγύηση κατασκευαστή >=3 έτη   

2 Σαρωτής (Scanner) 
 

  

 
Ποσότητα: 2 

   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

 Τύπος Επιτραπέζιος   
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 Μέγεθος επιφάνειας σάρωσης Α3   

 Οπτική ανάλυση >= 4800x4800 dpi   

 Βάθος χρώματος >= 48 bit   

 Επίπεδα γκρι 256   

 Ταχύτητα σάρωσης <= 15 sec   

 Ενσωματωμένο Transparent Materials Adapter NAI   

 Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού ΝΑΙ   

 Σύνδεση USB 2.0   

 Εγγύηση κατασκευαστή >=1 έτος   

3 Hub-Switch ( Σύστημα διασύνδεσης H/Y και 
εκτυπωτών στο δίκτυο με οπτικό module)  

  

 Ποσότητα: 4    

α) AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ       

 Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να 
εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”   

ΝΑΙ   

 Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας 
(Backplane bandwidth)  

13.6 Gbps   

 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων   >= 10 Mpps   

 Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM  >= 64MB   

 Υποστηριζόμενη μνήμη Flash   >= 16MB   

 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC 
διευθύνσεων για Bridging και Filtering για όλο το 
switch  

>= 8000   

β) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ( ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ): 

   

 Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ ΝΑΙ   

 Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX ΝΑΙ   

 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT ΝΑΙ   

 Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseX ΝΑΙ   

 Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου  
• 1000BaseSX 
• 1000BaseLX/LH 
• 1000BaseT 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

γ) INTERFACES    

 Να διαθέτει τουλάχιστον σαραντα οκτώ (48) 
Switched θύρες Ethernet 10/100  

ΝΑΙ   

 Η ταχύτητα λειτουργίας (10 ή 100 Mbps) των 
παραπάνω θυρών να επιλέγεται αυτόματα 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες Gigabit 
Ethernet  

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band 
διαχείριση (Configuration & Management) μέσω 
τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου ( με 
χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να 
προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) 

ΝΑΙ   
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 - Υποστήριξη πρωτοκόλλου 1000Base-LX/LH  
- Σύνδεση μονότροπης οπτικής ίνας μεδιεπαφή 
SC  

ΝΑΙ   

δ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ( ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 

   

 Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις  
Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit Ethernet 
θύρες ( ΙΕΕΕ 802.3x). H λειτουργία σε Half ή Full 
Duplex να μπορεί να επιλέγεται αυτόματα τόσο 
για τις 10/100 θύρες όσο και για τα Gigabit 
uplinks. 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξης συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ 
θυρών Fast Ethernet 10/100BaseTX σε μια 
λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας 
τουλάχιστον 1,6 Gbps για σύνδεση σε άλλο 
switch/router ή server. Αυτό να μπορεί να 
επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε θύρες του switch. 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ομάδες για όλο 
το switch. N α μπορεί δηλαδή το switch να 
υποστηρίζει δώδεκα ομάδες ( δύο θύρες η κάθε 
ομάδα) για δημιουργία δώδεκα ομάδων 400 
Mbps λογικών συνδέσεων 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξης συνδυασμού τουλάχιστον δύο 
θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση 
(Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 4 Gbps για 
σύνδεση σε άλλο switch/router ή server.  

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας λογικών 
συνδέσεων (Fast Pipes) Fast Ethernet 
10/100BaseTX και Gigabit Ethernet θυρών. 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη παρακολούθησης της κυκλοφορίας 
μίας ή περισσότερων θυρών ή VLANs, από μία 
Ethernet ή Fast Ethernet θύρα (SPAN port) 

ΝΑΙ   

 Αριθμός Υποστηριζόμενων VLANs >= 1000   

 Υποστήριξη δυναμικών διάρθρωσης trunks.  ΝΑΙ   

 Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol ΝΑΙ   

 Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN έτσι ώστε 
ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να 
συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d 
αλγορίθμου 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη IEEE 802.1Q  πρωτοκόλλου για 
VLAN Trunking  σε όλες τις  Fast Ethernet 
10/100ΒaseTX θύρες (48 στο σύνολο). Να 
αναφερθεί οποιοδήποτε άλλο proprietary 
πρωτόκολλο τυχόν υποστηρίζεται 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p για προτεραιότητες σε 
mission-critical εφαρμογές δεδομένων, φωνής και 
video 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη IEEE 802.1s Multiple STP (MSTP) ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, 
multicast και unicast storm ανά πόρτα. 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη IGMP snooping.   ΝΑΙ   
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 Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών 
ομοειδών μεταγωγέων στην τοπολογία του 
δικτύου. 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη σύνδεσης σε δέσμη και διαχείρισης 
με μοναδική IP διεύθυνση τουλάχιστον 16 
μεταγωγέων , ανεξαρτήτου θέσης. 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη εύκολης και γρήγορης αναβάθμισης 
λογισμικού, ομαδικά σε δέσμες μεταγωγέων.  

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων 
συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη 
φυσική σύνδεση 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης (stacking) 
τουλάχιστον 9 μεταγωγέων με αποτέλεσμα τη 
συσσώρευσης χωρητικότητας και απόδοσης.  

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη ομαδοποίησης των VLANs με στόχο 
να υπάρχει ένα instances του 802.1d αλγορίθμου 
για κάθε ομάδα 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη δυναμικής ένταξης των θυρών σε 
VLANs ανάλογα με τη MAC διεύθυνση του 
σταθμού εργασίας που είναι συνδεδεμένος στην 
εκάστοτε θύρα. 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων με 
στόχο την ανταλλαγή και διαμοίραση VLAN 
πληροφοριών. 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN 
χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα  

ΝΑΙ   

ε) QUALITY OF SERVICE    

 Υποστήριξη επαναπροσδιορισμού της 
προτεραιότητας των εισερχόμενων πακέτων ανά 
πόρτα με βάση: 

• Differentiated Services Code Point field 
(DSCP)  

• 802.1p CoS  
όλων των εισερχόμενων flows βάση 
πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να 
περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: 

• MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
• IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
• TCP πόρτα πηγής και προορισμού 
• UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

 Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των 
εισερχόμενων πακέτων με βάση: 

• Differentiated Services Code Point field 
(DSCP) 

• 802.1p CoS 
όλων των εισερχόμενων flows βάση 
πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να 
περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: 
• MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
• IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
• TCP πόρτα πηγής και προορισμού 
• UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

 
 
ΝΑΙ 
 

  

 Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues σε 
hardware, ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης 

ΝΑΙ   
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 Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης 
(policers) με στόχο τον περιορισμό της 
εισερχόμενης κίνησης 

ΝΑΙ   

 Υποστηριζόμενος αριθμός ingress policers ανά 
Fast Ethernet πόρτα  

>= 8   

 Υποστηριζόμενος αριθμός ingress policers ανά 
Gigabit Ethernet πόρτα 

>= 128   

 Υποστηριζόμενος αριθμός egress policers ανά 
Fast Ethernet πόρτα  

>= 8   

 Υποστηριζόμενος αριθμός egress policers ανά 
Gigabit Ethernet πόρτα 

>= 8   

 Υποστήριξη Weighted Round Robin (WRR) 
queuing 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη Strict Priority queuing  ΝΑΙ   

 Υποστήριξη Weighted Random Early Detection 
(WRED) στις Gigabit Ethernet θύρες 

ΝΑΙ   

στ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ    

 Υποστήριξη SNMP v1, v2c ΝΑΙ   

 Υποστήριξη SNMP MIB-II ΝΑΙ   

 Υποστήριξη SNMP MIB Extensions ΝΑΙ   

 Υποστήριξη Bridge MI ΝΑΙ   

 Υποστήριξη αυτόματου προγραμματισμού μέσω 
ενός DHCP server (o μεταγωγέας λειτουργεί ώς 
DHCP client) 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων 
ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm 
& events) 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ  ΝΑΙ   

 Δυνατότητα υποστήριξης και των εννέα (9) 
συνολικά RMON groups μέσω της χρήσης μίας 
Switched Port Analyzer (SPAN) θύρας, που να 
επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης μίας 
μεμονωμένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN 
ή ολόκληρου του switch από έναν network 
analyzer ή RMON probe 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet με δυνατότητα 
τουλάχιστον 16 ταυτόχρονων απομακρυσμένων 
συνδέσεων 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ   

 Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους με το 
σύστημα διαχείρισης του δικτύου (NMS: HP 
OpenView) 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη DNS client για IP resolution ΝΑΙ   

 Υποστήριξη Network Time Protocol ( ΝΤP) για 
ακριβή και συνεπή χρονισμό. 

ΝΑΙ   

 LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη 
κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του 
μεταγωγέα 

ΝΑΙ   

 Δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω command 
line interface. 

ΝΑΙ   

ζ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ    
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 Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) 
τόσο για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση 
όσο και για μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη RADIUS πιστοποίησης για 
πρόσβαση στον μεταγωγέα  

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη 802.1x πιστοποίησης, των χρηστών 
που θέλουν να συνδεθούν σε κάποια θύρα  

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε 
τοπική πρόσβαση  

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας ΝΑΙ   

 Υποστήριξη γρήγορης αποκατάστασης μέσω 
εναλλακτικού κυκλώματος (<=5sec), της 
διασύνδεσης σε περίπτωση αποτυχίας η βλάβης 
του κυρίως κυκλώματος 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree 
πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων 
συσκευών 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη απομόνωσης των θυρών του switch 
ακόμη και εντός του VLAN 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη φιλτραρίσματος των εισερχόμενων 
flows βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να 
περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: 

• MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
• IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
• TCP πόρτα πηγής και προορισμού 
• UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

 
 
 
ΝΑΙ 
 

  

 Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να 
επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους 
σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address 
που έχουν 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη δυνατότητας ενημέρωσης των 
διαχειριστών των δικτύων να ενημερώνονται από 
τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή 
αποχωρεί από το δίκτυο 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη της Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) relay agent information (option 
82) δυνατότητας  

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη IGMP filtering  ΝΑΙ   

η) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ( ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) 

   

 Υποστήριξη δυναμικού IP routing ΝΑΙ   

 Υποστήριξη routing πρωτοκόλλων RIPv1, RIPv2, 
OSPF 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη στατικού IP routing ΝΑΙ   

 Υποστήριξη 802.1x πιστοποίησης ΝΑΙ   

 Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων VLANs 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη equal cost routing για load balancing 
και redundancy   

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη PIM για IP multicast routing ΝΑΙ   
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 Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree 
πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων 
συσκευών 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη Distance Vector Multicast Routing 
Protocol (DVMRP) tunneling 

ΝΑΙ   

 ΜΤΒF >=160.000 ώρες   

θ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

 CE Marking ΝΑΙ   

ι) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

   

 CE marking ΝΑΙ   

κ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ    

 Εγγύηση κατασκευαστή  >=3 χρόνια   

4 Προβολικό (Data projector) 
 

  

 
Ποσότητα: 2 

   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

 Τύπος LCD   

 Μέγιστη Ανάλυση  1600 x 1200 pixels   

 Native ανάλυση 1024 x 768 pixels   

 Aspect ratio 4:3 (XVGA)   

 Φωτεινότητα > = 2000 lumen ANSI   

 Χρώματα 16.7 εκ.   

 Contrast On/Off 2000:1   

 Zoom Αναλογικό - Ψηφιακό   

 Επιφάνεια προβολής min 25 inches - max 300 
inches (diagonal) 

  

 Μήκος Προβολής min 1.2 m - max 14 m   

 Ασύρματος έλεγχος ΝΑΙ   

 USB mouse function ΝΑΙ   

 Laser pointer ΝΑΙ   

 Συνδέσεις VIDEO  Built-in full-screen 
NTSC/PAL/SECAM/HDT
V video capability with 
S-video inputs (from 
DVD, Camcorder or 
VCR), HDTV (480p, 
480i, 720p, 1080i, 
composite and 
component video 

  

 Συνδέσεις PC XGA, SVGA, VGA, 
SXGA, SXGA+ 

  

 Κατανάλωση ρεύματος  <= 220 W   

 Διάρκεια ζωής λάμπας > = 2000 ώρες   

 Ανάρτηση σε Οροφή Αίθουσας ( Να 
περιλαμβάνεται η βάση ανάρτησης) 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση >=3 έτη   
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5 Σύστημα ενίσχυσης ήχου 
 

  

 
Ποσότητα: 2 

   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

 Στερεοφωνικός ενισχυτής ήχου >= 2 Χ 60 Watt RMS   

 Αναλογικές είσοδοι RCA 150mw >= 3   

 

Ηχεία 

>= 2 Χ 100 Watt RMS με 
δυνατότητα στήριξης σε 
τοίχο 

  

 Τηλεχειρισμός 
ΝΑΙ 

  

6 CAMERA Τηλεδιασκέψεων 
 

  

 
Ποσότητα: 4 

   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

 Pan, Tilt, Zoom X12 NAI   

 Τηλεχειρισμός ΝΑΙ   

 Auto focus NAI   

 Remote control Infrared, RS232 ή USB ΝΑΙ   

 Δυνατότητα στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

 RCA, s-Video ΝΑΙ   

 Serial interface RS232 NAI   

 Αυτόματη ανίχνευση κίνησης (auto tracking ΝΑΙ   

 Ασύρματα μικρόφωνο κινούμενου ομιλητή ΝΑΙ   

 Εγγύηση κατασκευαστή >=1 έτος   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να 

προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΡΟΣ  

................ 

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

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  δικαιώματος της 

διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός 

……………… ΤΚ ……………………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

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

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

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό της….………….για εκτέλεση της προμήθειας ……………….. συνολικής αξίας 

..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

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

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

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

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

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ……………… 
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(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 

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

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣ 

.......... 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για 

την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της  ................... και της ................. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της 

διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 

ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και 

από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την 

οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε 

αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και 

εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 

ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την 

μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ 

μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι 

για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Εκτυπωτής τύπου LaserJet 
Color ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 2  

 
  

2 Σαρωτής (Scanner) 2     

3 Hub-Switch (Σύστημα 
διασύνδεσης H/Y και 
εκτυπωτών στο δίκτυο με 
οπτικό module) 

4  

 

  

4 Προβολικό (Data projector) 2     

5 Σύστημα ενίσχυσης ήχου 2     

6 CAMERA Τηλεδιασκέψεων 4     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Στη Μυτιλήνη σήμερα την ………… 2008 μεταξύ: 

 

αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούμενο 

«Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 

Μυτιλήνη) ΑΦΜ 090166310 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 

της παρούσας από την Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αυτού, 

καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, 

και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ………………………………….  και το διακριτικό 

τίτλο ………………………. με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………………. ( στο εξής καλούμενη 

«Ανάδοχος») που εδρεύει ……………… ( οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από 

τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, με ΑΔΤ …………….., 

και αφού έλαβαν υπόψη: 

 

1. Την Συνεδρίαση .. / .. . .. . …. Θέμα .. .. του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το οποίο αποφάσισε τη διενέργεια του Ανοιχτού Δημόσιου 

Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού, με μέριμνα του Τμήματος Περιουσίας και 

Προμηθειών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνοοικονομική άποψη 

προσφορά, και προϋπολογισμό το ποσό ύψους …………….,.. €, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. 

2. Την Συνεδρίαση .. / .. . .. . …. Θέμα .. .. του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το οποίο συγκροτήθηκε επιτροπή για την διενέργεια και 

την αξιολόγηση του εν λόγω διαγωνισμού. 

3. Το διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης με 

αριθμό …/2008 με 1 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης την 
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../../…. ημέρα ………….. και καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής την ../../… ημέρα 

και συμμετείχαν σε αυτόν οι εταιρείες …………………………………………………………….. 

4. Την από ……. πρόσκληση του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών, για άνοιγμα 

οικονομικών προσφορών προς τις εταιρείες …………………………………………………… και 

στα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

5. Την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού με τα από ……………………… 

Πρακτικά της αξιολόγησε τις προσφορές και πρότεινε με την από ………………….. 

εισήγησή της την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην εκεί αναφερόμενη εταιρεία 

………………………. δεδομένου ότι έκρινε συμφερότερη, από τεχνοοικονομική άποψη, 

την προσφορά της. 

6. Την από ……. προσφορά της εταιρείας ………………………..., της οποίας οι πίνακες 

τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας Σύμβασης. 

7. Το φάκελο του διαγωνισμού που διαβιβάστηκε από το Τμήμα Περιουσίας και 

Προμηθειών με την από …………… εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Πρυτανικό 

Συμβούλιο, το οποίο στη συνεδρίασή του .. / .. . .. . …. Θέμα .. .. ενέκρινε την εν λόγω 

κατακύρωση και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, και θα καλυφθεί από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ) κατά 82,59% και από Κρατική 

Συμμετοχή κατά 17,41%, με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

έναντι του ποσού των ……………………………………… (…………………….€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα 

εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Με την παρούσα το « Πανεπιστήμιο» αναθέτει στον « Ανάδοχο» και αυτός αναλαμβάνει την 

υλοποίηση της προμήθειας εξοπλισμού που της κατακυρώθηκε. 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας από μέρους του Αναδόχου προμήθειας των ειδών που αναγράφονται αναλυτικά στον 

υπογραφόμενο και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος αυτής της Σύμβασης, « Πίνακα υπό 

Προμήθεια Ειδών» του παρόντος άρθρου. 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την ποιότητα, την 

ποσότητα και την τιμή, σύμφωνα με την περιγραφή του, στον πιο κάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1.         

2.          

     

     

     

     

     

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Σύμβασης. 

     

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

1. Το κόστος της προμήθειας του ανωτέρω εξοπλισμού, ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………………… (…………€), πλέον του Φ.Π.Α. 13%, ο οποίος ανέρχεται 

στο ποσό των ……………. (……….€) και θα καταβληθεί από το Περιφερειακό Ταμείο 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 82,59% και από Κρατική Συμμετοχή κατά 

17,41%, με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το εν λόγω 

τίμημα αναλύεται με ακρίβεια στον «Πίνακα υπό Προμήθεια Ειδών». 

2. Στο τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.  

3. Επίσης, ο Ανάδοχος βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά 

έξοδα μέχρι την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του 

………………………………………. της μονάδας ……………… του Πανεπιστημίου ( ταχ. 

δ/νση …………………..) στ.. ……………………….. . 
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4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες με την εξόφληση 

του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, και μετά 

την έκδοση, και κατάθεση στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών του 

Πανεπιστημίου, των τιμολογίων του ιδίου θεωρημένων από την Δ.Ο.Υ. και αφού 

προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 

του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150): 

Α.  Πρωτόκολλα οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών. 

Β. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον απαιτείται.  

5. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του 

Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος. 

6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον 

Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές 

άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και 

εγγράφων ( τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην 

εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 

βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

7. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / 

δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 

Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής του 

Εξοπλισμού  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προμήθεια εντός τριάντα 

(30) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.  

Τόπος παράδοσης του είδους ορίζονται οι εγκαταστάσεις του _________ Πανεπιστημίου, στη 

__________, στη διεύθυνση _____________________. 

 

Α. Ο Ανάδοχος, πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση ( τηλεφωνικά ή 

ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) με τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής τους προκειμένου ο Πρόεδρος να φροντίσει τόσο 

για τον χώρο ελέγχου, όσο και για τον καθορισμό της ημερομηνίας παραλαβής τους. 
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Β. Ο ποιοτικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή των ειδών, γίνεται από την πιο πάνω 

Επιτροπή στον τόπο παραλαβής με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου 

• Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που 

ουδεμία σχέση θα έχει με το Πανεπιστήμιο και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, 

επιδόματα, εισφορές κ.λ.π. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

• Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα Σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 

• Ο Ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τον εξοπλισμό που 

παραδίδει στο Πανεπιστήμιο, είναι καινούργιος, είναι άριστης ποιότητας, βρίσκεται σε 

κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας και κατάλληλος για τη συμφωνημένη χρήση, 

απαλλαγμένος από ελαττώματα και προσαρμοσμένος σε υψηλής ποιότητας πρότυπα.  Ο 

εξοπλισμός πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαρμοσμένος στις απαριθμούμενες στην 

διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές και συνομολογηθείσες ιδιότητες και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού 

πριν την παράδοση του στο Πανεπιστήμιο, καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα 

και λειτουργία του.  Ο Ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά 

κάθε ελαττωματικό είδος ή είδος, από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες, 

ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, μετά από σχετική 

ενημέρωση του Πανεπιστημίου.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά κάθε 

περαιτέρω ζημία του Πανεπιστημίου που προκαλείται από το ελάττωμα ή την έλλειψη 

συνομοληγηθεισών ιδιοτήτων ή των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών. 

• Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Πανεπιστημίου και υποχρεούται να αποκαταστήσει 

πλήρως κάθε ζημία, προερχόμενη από αξίωση τρίτου, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε 

παραβίαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου δυνάμει του παρόντος ( και ενδεικτικά: 

ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων, έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων, μη 

συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λπ.).  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης πλήρως 

έναντι του Πανεπιστημίου και τρίτων κάθε ευθύνη παραγωγού ελαττωματικού 

προϊόντος για τον εξοπλισμό σύμφωνα με το Ν. 2251/94. 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης αφορούν το σύνολο των ειδών της παρούσας 

σύμβασης. 

• Η εγγύηση και η συντήρηση παρέχεται εφόσον η βλάβη προήλθε από κανονική χρήση 

του εξοπλισμού και όχι από οποιαδήποτε άλλη αιτία ( π.χ. κακός χειρισμός, πτώση, 

φωτιά, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, κ.α.). 
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• Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Αναδόχου εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους 

της προμήθειας για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του επιβάλλονται 

εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 

του Π.Δ. 118/07.  Ο Ανάδοχος ευθύνεται επιπλέον για την πλήρη αποκατάσταση 

οποιασδήποτε περαιτέρω ζημίας του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Υποχρεώσεις Πανεπιστημίου  

Το Πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει στους τεχνικούς του Αναδόχου άμεση πρόσβαση στον 

εξοπλισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 Ο : Εγγύηση Εξοπλισμού – Δωρεάν Συντήρηση Εξοπλισμού  

Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς 

κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο για περίοδο τουλάχιστον ……….. (..) ετών. Η 

εγγύηση ξεκινά με την οριστική παραλαβή των ειδών και συνεχίζεται η ισχύς της ακόμη και εάν 

λήξει γρηγορότερα η παρούσα Σύμβαση. 

Κατά το διάστημα εγγύησης – δωρεάν συντήρησης, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την, χωρίς 

καθυστέρηση και αποκλειστικά με δικά του έξοδα, θεραπεία κάθε ελαττώματος που 

παρουσιάζεται στον εξοπλισμό ( στα έξοδα περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα μετακίνησης, 

διαμονής και αμοιβής προσωπικού και μεταφοράς εξοπλισμού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγμένα 

προέρχεται από αιτία που δεν έχει σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, τα υλικά ή τη 

σχεδίαση. 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν 

επαναλαμβανόμενες βλάβες σε κύρια μέρη του εξοπλισμού, τα οποία οφείλονται σε 

κατασκευαστική ατέλεια ή κρυμμένα ελαττώματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, αποκλειστικά με 

δικά του έξοδα, να αντικαταστήσει τα κύρια αυτά μέρη με άλλα καινούργια και αμεταχείριστα. 

Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν συντήρησης, με νέα 

ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία αντικατάστασης των κύριων μερών. 

Εάν σφάλμα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού ή τμήματος 

αυτού, η συμφωνημένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συμφωνημένη περίοδος εγγύησης - 

δωρεάν συντήρησης αρχίζει ξανά από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος. 

Όλα τα είδη της σύμβασης καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι ελάχιστες 

προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 

• Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια 

είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας. 

• Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 73 
 
 

• Για την εφαρμογή των ανωτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθ΄όλη 

τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών. 

• Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για 

επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

• Μέθοδος επικοινωνίας με τον κατασκευαστή για την επίλυση/ παρακολούθηση 

προβλημάτων. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη 

τρίτους ( π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή 

άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει να το δηλώσει με 

επιστολή του στο Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση 

των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή. 

Όλες οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται από τον Ανάδοχο κατά την διάρκεια των 

εργασίμων ημερών ( Δευτέρα – Παρασκευή __:__-__:__). Για τις αργίες, η υποστήριξη 

παρέχεται μετά από ιδιαίτερη συμφωνία. Η απόκριση του Αναδόχου είναι μέσα σε τρεις (3) 

ημέρες από την κλήση.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 Ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό 

……………………………… και ημερομηνία ………….. εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης 

εκτέλεσης της Σύμβασης, της …………………. ……………………….. ποσού 10% της συμβατικής 

αξίας, προ Φ.Π.Α., δηλαδή …………………………………………………………….. (…………….€).  

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα 

αντίστοιχα άρθρα της κείμενης νομοθεσίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι 

………….. ημέρες μετά την παράδοση των ειδών, ήτοι έως την __.__.2008. Η εγγυητική 

επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 

τελευταίας παράδοσης των ειδών και με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων του Πανεπιστημίου που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 Ο : Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλω ή εν 

μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ούτε του 

επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσας σε οποιονδήποτε τρίτο. 
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ΑΡΘΡΟ 9 Ο : Ευθύνη για Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Πανεπιστημίου για κάθε προσβολή δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας τρίτου για την ανάθεση ή οποιοδήποτε μέρος του που παρέχεται 

από την παρούσα Σύμβαση.   

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει δικαστικό ή εξώδικο αγώνα εναντίον κάθε αγωγής, 

μήνυσης ή άλλης δικαστικής ή διοικητικής ενέργειας ή διεκδίκησης ή δραστηριότητας 

στρεφόμενης κατά του Πανεπιστημίου και που αφορά στον ισχυρισμό ότι η ανάθεση της 

Προμήθειας ή δικαιώματα επ’ αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει  

………………….. (…) ημέρες μετά. 

2. Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης 

των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου, 

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης 

εντολής του Πανεπιστημίου, 

(γ)  αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της 

προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του, 

(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος 

του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

(στ) αν έχει παραβιάσει τη συμφωνία περί εμπιστευτικότητας. 

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον 

Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – 

μετά από εβδομαδιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από 

μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται 

η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας. 
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2. Το Πανεπιστήμιο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα 

με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

3. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία εκτέλεσης της προμήθειας ή/και αυτή δεν 

υλοποιείται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, ο προμηθευτής κυρήσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος.  

4. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου ή σε 

ανώτερη βία.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες 

Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος 

Η παράδοση του εξοπλισμού χρονικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  εντός 

…………………………. (….) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

Η χρονική περίοδος μπορεί να επιμηκυνθεί, μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς 

επιβάρυνση, με σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου. Αν παρέλθει η συμφωνημένη 

ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, 

σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου χρόνου, 

συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει 

ως ποινική ρήτρα ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του 

οποίου καθυστερεί ( χωρίς το ΦΠΑ). Αν η καθυστέρηση, υπερβαίνει το 1/4 του 

μέγιστου χρόνου, αλλά όχι το 1/2, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως 

ποινική ρήτρα ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού ( χωρίς 

ΦΠΑ), του οποίου καθυστερεί η παράδοση. Για μεγαλύτερη καθυστέρηση, το 

πρόστιμο φτάνει το 5% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού. 

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η 

δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται 

συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της 

συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό 

αυτό διάστημα.  

Κατά τα λοιπά, το Πανεπιστήμιο υποβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του 

Π.Δ. 118/2007 ( ΦΕΚ Α’ 150) αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των 

συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης. 
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Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).  

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).   

Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήμιο, μπορεί να έχει για 

οποιαδήποτε θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου 

να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που ανατέθηκε σ’ αυτόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία  

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας 

προκαλείται αδυναμία παράδοσης των ειδών, μέσα στους συμβατικούς χρόνους. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 Ο : Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 

υπάρξει παράβαση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά της αρχής του ελεύθερου 

ανταγωνισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 Ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

1. Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της 

προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 

Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της πόλης της Μυτιλήνης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 Ο : Παράρτημα: Διέποντα την Προμήθεια Έγγραφα 

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και 

αναπόσπαστο σύνολο με τη Σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της 

παρούσας Σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

1. Η πλήρης οικονομική και τεχνική προσφορά της εταιρείας στο διαγωνισμό, με αρ. πρ. 

……………….. 
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2. Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά τη Συνεδρίασή του ………………… ( θέμα 

……), με την οποία έγινε η κατακύρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 Ο : Λοιποί Όροι 

Αποκλείεται η από τον Ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των, από την παρούσα προκυπτόντων, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός στην αποκατάστασή της. 

 

Η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (διακήρυξη, 

προσφορές, κ.λ.π.), εκτός εάν αυτό μνημονεύεται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση. 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 ( ΦΕΚ Α’ 19), του Π.Δ. 

118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) και τις λοιπές περί προμηθειών του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις.  

Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την 

ημέρα υπογραφής της παρούσας. 

Τέλος, η παρούσα Σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε διπλό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Για την εταιρεία 
με την επωνυμία 

«……………………………………………» 

  

  

  
Χρυσή  Βιτσιλάκη 

Αντιπρύτανις  

Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης 

Ο νόμιμος 
εκπρόσωπος 

 
 ………………………………… 

 

 


