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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997018524 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1019.E00934.00117 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγ. Σπυρίδωνος 28 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Κτίριο Κ1) 

Πόλη Αιγάλεω Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός 122 43 

Τηλέφωνο +30 2105387278, +30 2105387280 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) elke-proc@uniwa.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ι. Καραπάνος, elke-proc@uniwa.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://elke.uniwa.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ., μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 

περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016) και ανήκει στον Υποτομέα S1311: Κεντρική Κυβέρνηση - Νομικά Πρόσωπα 

Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε.), κατά τις υποδιαιρέσεις του 

άρθρου 14 του ν. 4270/2014, όπως αποτυπώνεται στο μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ) αποσκοπεί 
στην παραγωγή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν 
άμεσα το Πανεπιστήμιο. Σκοπός του ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που 
προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την παροχή 
γνωμοδοτήσεων ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με 
την παραγωγή. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο 

της παρ. 1.1. 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"», 

Κωδ. ΣΑ Ε3451.  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 02 της Πράξης ΠΡΟΣΒΑΣΗ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του 

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

με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6544/12-12-2019 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", και έχει λάβει κωδικό MIS 

5047430. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (2019ΣΕ34510174).  

Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και ειδικότερα του έργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 02: Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠαΔΑ - Προμήθεια Εξοπλισμού» (κωδ. έργου: 80779), του 

οικονομικού έτους 2021 (Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008009949, Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 

21REQ008009961, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 67Δ946Μ9ΞΗ-2ΨΔ). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των ειδών των πινάκων που ακολουθούν. 

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή CPV 
Αξία 

Μονάδας 
Ποσό 
τητα 

Σύνολο 
καθαρής 

αξίας 

Αξία 
Φ.Π.Α. 
(24%) 

Συνολική 
Αξία 

1 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

30213100-6 750,00 € 13 9.750,00 € 2.340,00 € 12.090,00 € 

2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET  30232100-5 350,00 € 2 700,00 € 168,00 € 868,00 € 

3 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

30213000-5 700,00 € 9 6.300,00 € 1.512,00 € 7.812,00 € 

4 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΑΦΗΣ  

30213200-7 200,00 € 3 600,00 € 144,00 € 744,00 € 

5 ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 32323000-3 190,00 € 9 1.710,00 € 410,40 € 2.120,40 € 

6 ΚΑΜΕΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 30237240-3 50,00 € 9 450,00 € 108,00 € 558,00 € 

7 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

38520000-6 750,00 € 3 2.250,00 € 540,00 € 2.790,00 € 

8 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 32342100-3 35,00 € 22 770,00 € 184,80 € 954,80 € 

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ & 
ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

30000000-9 2.400,00 € 1 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 
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10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ 

30000000-9 1.200,00 € 3 3.600,00 € 864,00 € 4.464,00 € 

11 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) – 
ΒΑΣΗ 

30000000-9 700,00 € 3 2.100,00 € 504,00 € 2.604,00 € 

12 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) – 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

30000000-9 700,00 € 3 2.100,00 € 504,00 € 2.604,00 € 

13 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) - 
ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

30000000-9 1.800,00 € 3 5.400,00 € 1.296,00 € 6.696,00 € 

14 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) - 
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

30000000-9 1.000,00 € 3 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 € 

15 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) 

30000000-9 1.200,00 € 3 3.600,00 € 864,00 € 4.464,00 € 

16 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE 30237470-4 3.695,00 € 3 11.085,00 € 665,10 € 11.750,10 € 

17 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
(FEEDER) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
BRAILLE 

30237470-4 1.000,00 € 3 3.000,00 € 180,00 € 3.180,00 € 

18 ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
BRAILLE 

30000000-9 4.600,00 € 3 13.800,00 € 828,00 € 14.628,00 € 

19 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΝΑΓΛΥΦΗΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ BRAILLE 

30000000-9 1.200,00 € 3 3.600,00 € 864,00 € 4.464,00 € 

20 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

30000000-9 450,00 € 3 1.350,00 € 324,00 € 1.674,00 € 

21 ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ  
ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

30000000-9 160,00 € 3 480,00 € 115,20 € 595,20 € 

22 ΙΧΝΟΣΦΑΙΡΑ 30237440-5 330,00 € 3 990,00 € 237,60 € 1.227,60 € 

23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΒΡΟΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ, ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

30000000-9 280,00 € 3 840,00 € 201,60 € 1.041,60 € 

24 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΗΣ 31214100-0 100,00 € 3 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

25 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΦΙΞΙΜΟ 31214100-0 250,00 € 3 750,00 € 180,00 € 930,00 € 

26 ΣΠΑΣΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 

31214100-0 360,00 € 3 1.080,00 € 259,20 € 1.339,20 € 
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27 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΜΑΛΑΚΟΣ 

31214100-0 70,00 € 3 210,00 € 50,40 € 260,40 € 

28 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΣΚΛΗΡΟΣ 

31214100-0 70,00 € 3 210,00 € 50,40 € 260,40 € 

29 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 31214100-0 70,00 € 3 210,00 € 50,40 € 260,40 € 

30 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 30237420-9 420,00 € 3 1.260,00 € 302,40 € 1.562,40 € 

31 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΑΚΟΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΟΜΙΛΗΤΗ 

30000000-9 770,00 € 1 770,00 € 184,80 € 954,80 € 

32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΑΚΟΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΚΡΟΑΤΗ 

30000000-9 900,00 € 1 900,00 € 216,00 € 1.116,00 € 

33 ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOY ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

48000000-8 105,00 € 22 2.310,00 € 554,40 € 2.864,40 € 

34 ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF 

48000000-8 180,00 € 5 900,00 € 216,00 € 1.116,00 € 

35 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

48000000-8 130,00 € 5 650,00 € 156,00 € 806,00 € 

36 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

48000000-8 135,00 € 5 675,00 € 162,00 € 837,00 € 

37 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 48000000-8 1.200,00 € 3 3.600,00 € 864,00 € 4.464,00 € 

38 ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΓΡΑΦΗ BRAILLE 

48000000-8 650,00 € 3 1.950,00 € 117,00 € 2.067,00 € 

39 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

48000000-8 120,00 € 3 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

40 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

48000000-8 100,00 € 3 300,00 € 18,00 € 318,00 € 

41 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 39121100-7 140,00 € 9 1.260,00 € 302,40 € 1.562,40 € 

42 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

39121100-7 480,00 € 3 1.440,00 € 345,60 € 1.785,60 € 

43 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 39110000-6 90,00 € 14 1.260,00 € 302,40 € 1.562,40 € 

44 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 39122200-5 260,00 € 3 780,00 € 187,20 € 967,20 € 

45 ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 44112300-1 255,00 € 6 1.530,00 € 367,20 € 1.897,20 € 

46 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΡΟΥΧΩΝ 39136000-4 60,00 € 3 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

Γενικό Σύνολο 102.760,00 € 19.238,10 € 121.998,10 € 

Τα είδη 16, 17, 18, 38, 40 έχουν υπολογιστεί με ποσοστό Φ.Π.Α. 6%. Όλα τα υπόλοιπα είδη έχουν 

υπολογιστεί με ποσοστό Φ.Π.Α. 24%. 

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

συμβάσεων (CPV) : 30213100-6, 30000000-9, 30213000-5, 30213200-7, 30232100-5, 30237240-3, 

30237420-9, 30237440-5, 30237470-4, 31214100-0, 32323000-3, 32342100-3, 38520000-6, 39110000-6, 

39121100-7, 39122200-5, 39136000-4, 44112300-1, 48000000-8. 
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος και για το σύνολο των ειδών του ως 

άνω πίνακα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (καθαρή αξία, αξία ΦΠΑ και αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

ανά είδος, και συνολικά, περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης του 

σχετικού/ων συμφωνητικού/ων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 

βάσει τιμής.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 324-337 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές 

διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της με αρ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ Β’ 3075/13-07-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”.  

 της με αρ. 64233/08.06.2021 (ΦΕΚ Β’ 2453/9-6-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 
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 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τ’ Α/167/23-07-2013) 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

 τον ν. 4819/2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση 

των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 

Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ 

περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4009/2011 (Α' 195) “Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και 

Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων”, όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις 

και τις συμπληρώσεις του. 

 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» Άρθρο 24 (ΦΕΚ Α΄ 83/11.5.2016) 

 Την υπ' αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ Β 5968/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της 

υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 

απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων”»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 του ν. 4485/2017 (Α' 114) “Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 

Έρευνα και Άλλες Διατάξεις”. 

 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38/2.3.2018). 

 Την με αρ. πρωτ. 55598/21-10-2019 Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής με θέμα 

«Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

 Την με αριθμ. 19/24-10-2019 (θέμα 2) Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΠΑΔΑ «Συγκρότηση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (άρθρο 53, παρ. 5, Ν. 4485/2017)». 

 Την με αριθμ. 19/24-10-2019 (θέμα 3) Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΠΑΔΑ «Σύσταση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (άρθρο 53, παρ. 5, Ν. 4485/2017) και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων άρθρου 54, Ν. 

4485/2017 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72, παρ. 2, Ν.4610/2019) στο Ειδικό Επταμελές Όργανο 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής». 

 Τη με αριθμ. 58469/22-07-2021 (Φ.Ε.Κ. τ. B’ 3752/13-08-2021) απόφαση με θέμα «Καθορισμός του 

Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

 Τη με αρ. 63190/16-09-2020 (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 4232/30-09-2020) απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση του οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.». 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

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

ρητά παραπάνω. 

 Την με αρ. 1054/13-01-2021, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 67Δ946Μ9ΞΗ-2ΨΔ). 
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 Την με αρ. 31/27-07-2021 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα 

(Θ14.2α) «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την 

προμήθεια εξοπλισμού, προϋπολογισμού 121.998,10 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στο πλαίσιο 

του υποέργου 02 με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠαΔΑ – 

Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 

ΠΑΔΑ» (κωδικός έργου 80779), με ΕΥ την κ. Μαρία Ραγκούση, Καθηγήτρια ΠΑΔΑ.» (ΑΔΑ: 6Ι5846Μ9ΞΗ-

Υ1Ι, Πρωτογενές με ΑΔΑΜ: 21REQ008009949, Εγκεκριμένο με ΑΔΑΜ: 21REQ008009961). 

 Την με αρ. πρωτ. 102697/21-09-2021 διατύπωση θετικής γνώμης της ΔΑ/ΕΦ κατά τη διενέργεια του 

ελέγχου του τεύχους της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ Β 

5968/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 

(ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 21/10/2021 και ώρα 14:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 136411, 

και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

https://elke.uniwa.gr, στη διαδρομή «Αρχική->Προκηρύξεις->Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών» 

(https://elke.uniwa.gr/category/prokirikseis/prokirikseis-diagonismon-promitheion/). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
https://elke.uniwa.gr/category/prokirikseis/prokirikseis-diagonismon-promitheion/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και οι υπότιτλοι τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν 

λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης. 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της  

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

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
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πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο εννιά (9) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

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

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 

με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 

1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
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ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ’ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

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

την εγκυρότητά τους 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 

της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 

κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 

δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
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οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από 

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ποσό της 

οποίας υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των ειδών της σύμβασης ήτοι δύο χιλιάδες 

πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (2.055,20 €). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

σε σφραγισμένο φάκελο (οδηγίες στην παραγρ. 2.4.2.5), με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο 

πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων:  

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 

έως 2.2.8. 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 

και 3.2),  

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,  

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ.46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016,  
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στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος 

της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,  

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, 

από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 

σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 

(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 

390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 

2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα 

των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 

4689/2020 (Α’103), 

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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

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

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

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

 στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων 

που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

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

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονός. 

 

2.2.3.5. (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης)  

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 

καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 

διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 

ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 

επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  
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Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση.  

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, δεν απαιτείται η 

προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, δεν απαιτείται η 

προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής τους ικανότητας. 





 

 
Κωδικός ΟΠΣ: 5047430 (Κωδ. Απόφασης 8394) 

Σελίδα 22 από 95 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, δεν απαιτείται η 

προσκόμιση δικαιολογητικών σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Καθώς δεν τίθενται κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6), δεν δύνανται να στηριχθούν σε τρίτους. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
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προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 

από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με 

το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 

και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 

και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 

στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
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έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β’ της παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 





 

 
Κωδικός ΟΠΣ: 5047430 (Κωδ. Απόφασης 8394) 

Σελίδα 25 από 95 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β’ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

- μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 

περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν έχει καταβάλει μόνο μικρά ποσά φόρων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, προσκομίζει βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν έχει καταβάλει μόνο μικρά ποσά ασφαλιστικών εισφορών, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, προσκομίζει βεβαίωση οφειλής από τον 

ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 

ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i)  Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση 

ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ 

προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 
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κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 

πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii)  Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 

συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 

παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 

επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 

Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 δεν 

απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τους οικονομικούς φορείς. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 δεν απαιτείται η προσκόμιση 

δικαιολογητικών από τους οικονομικούς φορείς. 
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από 

τους οικονομικούς φορείς. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 

εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

το σύνολο της ποσότητας ανά είδος και για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.  
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η προσφορά υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

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

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και 

στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 

64233/08.06.2021 (ΦΕΚ Β’ 2453/9-6-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
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(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», 

στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 

τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται 

η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 

του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 

λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 

τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 

υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 

σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 

ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  
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Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 

προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ στη διεύθυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής (παρ. 1.1 της παρούσας), σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο-ους φάκελο-ους, 

στους οποίους θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή», 

β) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του 

γ) η επωνυμία και η διεύθυνσή της Αναθέτουσας Αρχής («Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους 

Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος 28, Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω Αττικής, Κτίριο Κ1»), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, «Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού» με αρ. πρωτ. διακ. ________/___-___-2021, 

δ) Η ένδειξη «Υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού» 

ε) Η ένδειξη «Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο», 

τα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 

ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 

προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 

Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 

επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
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απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 

εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 

της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας.  

Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται 

να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 

2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 

του διαγωνισμού και του διαγωνιζόμενου και θα δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

6. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την 

τελευταία πενταετία. 

7. τον αριθμό καταχώρησης του υπόχρεου παραγωγού στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), 

που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.  
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Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 

θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 

ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά 

τον «Πίνακα συμμόρφωσης» του Παραρτήματος I της παρούσας. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται, με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 

όπως ορίζεται κατωτέρω. 

1. Τιμές 

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

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

αναπροσαρμόζονται  

2. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

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

ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

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

κανονική. 

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

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.  

Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους 

οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 

προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών  

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
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τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 

102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 

της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ’ της παρούσας ( περ. γ’ της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την 

τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα 

χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 

προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, σε ένα στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 

(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά», την Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 10:00.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της 

(Επιτροπή Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 

προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του 

πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 

απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
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έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 

διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 

καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 

αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 

χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 

παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 

απόφαση κατακύρωσης.  
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Στον ως άνω σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η ένδειξη «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», 

β) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του 

γ) η επωνυμία και η διεύθυνσή της Αναθέτουσας Αρχής («Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους 

Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος 28, Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω Αττικής, Κτίριο Κ1»), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, «Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού» με αρ. πρωτ. διακ. ________/___-___-2021, 

δ) Η ένδειξη «Υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού» 

ε) Η ένδειξη «Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο»,  

Ο ως άνω σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ στη διεύθυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής (παρ. 1.1 της παρούσας) 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
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προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 

προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 

πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 

πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 

την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας.  
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 

πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 

αναθέτουσας αρχής.  

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της 

ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,  

και 

δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 

κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν 

οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 

για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον 

ανάδοχο.  

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

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, 

η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, 

ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 

βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 

Α.Κ.. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται:  

α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του,  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 

ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,  

γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από 

την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017.  

Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το 

άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 

κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 

προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 

παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 

πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 

την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
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παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 

προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν 

τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 

εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 

αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 

ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (Διοικητικό Εφετείο 

Αθηνών). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την 

Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. 

κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 

προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 

δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 

κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 

Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 

απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 

παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 

ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 

διαδίκων. 
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Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 

εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 

δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 

προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 

της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 

από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 

η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 

να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα 

ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 ,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή 

ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  
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ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 

τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της 

παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 

προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 

σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 

και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με 

σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 

έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η 

κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

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

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 

κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 

υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 

προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή του συνόλου των ειδών της σύμβασης.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

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

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού αυτής. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή 

τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει 

ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία την οποία θα ορίσει με σχετική 

πρόσκληση, ανάλογα με τις περιστάσεις και η οποία θα είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 

σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών]. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

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

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 

οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 

φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 

σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με 

τον ακόλουθο τύπο: 
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Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π  

Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί 

τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με 

τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 

οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 

έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια 

των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο 

οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να 

εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής. 

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού 

φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, 

επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

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

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής.  

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 

αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.  

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της 

παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 

μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 

στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της σύμβασης εντός τριάντα (30) ημερών μετά την 

υπογραφή και ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:  

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,  

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της 

αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 

δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός 

χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.  

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις 

μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

6.1.4. Το υλικό θα πρέπει να παραδοθεί ως εξής:  

1. Παράδοση όλων των ειδών για τις 6 θέσεις ανάγνωσης, στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 1 

ΠΑΔΑ (Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243, Κτίριο Κ-1, ισόγειο). 

2 Παράδοση όλων των ειδών για τις 3 θέσεις ανάγνωσης, στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 2 

ΠΑΔΑ (Θηβών 250 και Π. Ράλλη, Αιγάλεω 12241, Κτίριο Βιβλιοθήκης, ισόγειο). 

3. Παράδοση των 13 Η/Υ και 2 εκτυπωτών για το νέο προσωπικό της Πράξης, καθώς και όλων των 

λογισμικών γενικού και ειδικού σκοπού, στο Γραφείο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, Αίθουσα ΖΒ-110, 1ος όροφος, 

Κτίριο Ζ, Πανεπιστημιούπολη 2 ΠΑΔΑ (Θηβών 250 και Π. Ράλλη, Αιγάλεω 12241). 
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4. Εγκατάσταση των 9 θέσεων ανάγνωσης (επίπλων, Η/Υ και υποστηρικτικών τεχνολογιών) στις 

αίθουσες εντός των Βιβλιοθηκών 1 και 2 ΠΑΔΑ που θα υποδειχθούν. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια επιτροπή η οποία συγκροτείται από την Αναθέτουσα 

Αρχή σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των 

υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 

αναδόχους. 

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

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 209 του ν. 4412/2016, εντός τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία παράδοσης των υλικών, με την επιφύλαξη καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 

προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

  Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 

 

 

Δρ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης 

Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 

Η Πράξη «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» στοχεύει να υποστηρίξει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και των 

τριών κύκλων σπουδών, που για διαφορετικούς λόγους εμποδίζονται να συμμετάσχουν ισότιμα στις 

ακαδημαϊκές δραστηριότητες που απαιτούν οι σπουδές τους και να τις ολοκληρώσουν λαμβάνοντας τον 

τίτλο. Τα εμπόδια μπορεί να προέρχονται (1) από φυσική/σωματική αναπηρία ή βλάβη (προβλήματα 

όρασης, ακοής, κινητικότητας, λοιπές σοβαρές παθήσεις), (2) από αναπτυξιακή / ψυχική διαταραχή 

(μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές φάσματος αυτισμού, ψυχικές παθήσεις), (3) από κοινωνικούς λόγους 

(ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες: φοιτητές-ΛΟΑΤΚΙ, φοιτητές-γονείς σε μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές-

φυλακισμένοι, φοιτητές-μετανάστες) και (4) από οικονομικούς λόγους (χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι) ή 

και από συνδυασμό των ανωτέρω αιτίων. 

Η Πράξη «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» αφορά στο σύνολο των ανωτέρω τεσσάρων κατηγοριών φοιτητών ως ομάδα-στόχο, 

και απευθύνει σ’ αυτούς ένα φάσμα διαφορετικών δράσεων για να αντιμετωπίσει τις κυριότερες ανάγκες 

τους στο μέτρο που σχετίζονται με τις σπουδές τους. Οι δράσεις που προτείνονται αφορούν, μεταξύ 

άλλων, και 

 «…. Την ενίσχυση/εκσυγχρονισμό των σταθμών εργασίας για ΦμεΑ στις Βιβλιοθήκες των 

Πανεπιστημιουπόλεων του ΠαΔΑ, με ειδικές τεχνολογίες ανά αναπηρία (όραση/ακοή/κίνηση)», 

καθώς και 

 «…την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης, διερμηνείας στη 

νοηματική γλώσσα, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, αθλητισμού και υγείας.» 

Για τους σκοπούς αυτούς, στο Τεχνικό Δελτίο Έργου, όπως εγκρίθηκε αρχικά τον 12/2019 και 

τροποποιήθηκε τον 4/2021, προβλέπεται το «ΥΠΟΕΡΓΟ 02: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών ΠαΔΑ - Προμήθεια Εξοπλισμού» με (μοναδικό) Πακέτο Εργασίας το «Π.Ε.9: 

Προμήθεια Εξοπλισμού» με την εξής περιγραφή: 

• Τρεις τριάδες (3Χ3 = 9) θέσεων ανάγνωσης στις Βιβλιοθήκες των Παν/πόλεων του ΠαΔΑ. Κάθε 

τριάδα καλύπτει συγκεκριμένου τύπου αναπηρίες (όραση, ακοή, κίνηση). 

• Προμήθεια Η/Υ για το νέο προσωπικό (13 άτομα) που θα απασχοληθεί με συμβάσεις στο έργο (13 

Η/Υ και 2 εκτυπωτές). 

Ο παρών διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου αυτά τα δύο σημεία. 

 Οι (3Χ3 = 9) θέσεις ανάγνωσης για τις Βιβλιοθήκες ΠΑΔΑ περιλαμβάνουν Η/Υ, κατάλληλα έπιπλα 

(γραφεία), καθίσματα, φωτισμό, τον απαραίτητο υποστηρικτικό ειδικό εξοπλισμό για κωφούς, 
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τυφλούς ή κινητικά ανάπηρους φοιτητές καθώς και απαραίτητο λογισμικό γενικού και ειδικού 

σκοπού για τη λειτουργία των ανωτέρω. 

 Οι Η/Υ για το νέο προσωπικό (13 άτομα) που απασχολείται στην Πράξη παρέχοντας τις 

προαναφερθείσες υπηρεσίες στους φοιτητές στις Πανεπιστημιουπόλεις Π1 και Π2, αποτελούνται 

από 13 φορητούς Η/Υ (απαραίτητοι για να υποστηρίζεται η μετακίνηση του προσωπικού μεταξύ 

Π1 και Π2 για την παροχή των υπηρεσιών ανάλογα με την αιτούμενη ειδικότητα) και 2 εκτυπωτές 

(1 ανά Πανεπιστημιούπολη) για τα έντυπα που απαιτεί η παροχή των υπηρεσιών και η καταγραφή 

της σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΣΠΑ (δελτία εισόδου και δελτία εξόδου ωφελουμένων 

φοιτητών κλπ.) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

Συντάκτης τεχνικών προδιαγραφών – Αρμόδιος για πληροφορίες: 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΕΤΕΠ ΠΑΔΑ, Τηλ: 210-538-1648, 6977093508 , e-mail: skatsoulis@uniwa.gr 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΕΔΙΠ ΠΑΔΑ, Τηλ: 210-538-7236, 6986333501, e-mail: nlazaridis@uniwa.gr 

 

Πίνακας Συμμόρφωσης 

1 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  13  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Η προέλευση να είναι από εργοστάσιο 
επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση 
ISO 9001.  

ΝΑΙ  

4  Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR 6.1, EPEAT, 
EU RoHS  

NAI  

5  Δυνατότητες ασφάλειας: TPM, BIOS 
Password  

NAI  

6  Επεξεργαστής Intel Core i5 11ης γενιάς ή 
καλύτερος  

ΝΑΙ  

7  Αριθμός επεξεργαστών  ≥ 1  

8  Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή  ≥ 4  

9  Αριθμός threads επεξεργαστή  ≥ 8  

10  Βασική συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή  ≥ 3 GHz  

11  Μέγιστη συχνότητα turbo επεξεργαστή  ≥ 4 GHz  

12  Thermal Design Power (TDP) επεξεργαστή  ≤ 15W  

13  Μνήμη cache επεξεργαστή  ≥ 6 MB  

14  Μνήμη RAM  ≥ 8 GB  

15  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM  ≥ 16 GB  

16  Τύπος μνήμης DDR4 ή καλύτερος  ΝΑΙ  

17  Συχνότητα λειτουργίας μνήμης  ≥ 2666 MHz  
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18  Υποδοχές μνήμης RAM  ≥ 2  

19  Εσωτερικός σκληρός δίσκος  ≥ 1  

20  Χωρητικότητα εσωτερικού σκληρού δίσκου 
boot  

≥ 256GB  

21  Τεχνολογία εσωτερικού σκληρού δίσκου 
boot  

NVMe  

22  Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων 
εσωτερικών σκληρών δίσκων  

≥ 1  

23  Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 
10/100/1000  

≥ 1  

24  Κάρτα ασύρματου δικτύου WLAN 802.11n  ΝΑΙ  

25  Κάρτα ασύρματου δικτύου Bluetooth 4.0 ή 
καλύτερο  

ΝΑΙ  

26  Ενσωματωμένα ηχεία  ≥ 2  

27  Θύρα ακουστικών και μικροφώνου  ≥ 1  

28  Θύρες USB 2.0  ≥ 1  

29  Θύρες USB 3.x  ≥ 2  

30  Ισχύς φορτιστή  ≥ 65 Watt  

31  Θύρες εξόδου γραφικών HDMI 1.4b  ≥ 1  

32  SD card readers  ΝΑΙ  

33  Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο πλήρους 
μεγέθους Ελληνικό  

ΝΑΙ  

34  Ενσωματωμένο touchpad πολλαπλών 
σημείων αφής  

ΝΑΙ  

35  Ενσωματωμένη μπαταρία 3 Cell Li-Ion 
(42WHr) ή καλύτερη  

ΝΑΙ  

36  Ενσωματωμένη κάμερα Διαδικτύου  ΝΑΙ  

37  Διαγώνιος οθόνης  ≥ 15,5 ίντσες  

38  Εγγενής ανάλυση οθόνης (pixels)  ≥ 1920x1080  

39  Τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού οθόνης LED  ΝΑΙ  

40  Ρυθμός ανανέωσης οθόνης  ≥ 60 Hz  

41  Βάρος  ≤ 2 Kg  

42  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

43  Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 
10 Home 64bit Greek  

ΝΑΙ  

44  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

45  Τύπος εγγύησης : Next Business Day OnSite  NAI  

2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  2  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Η προέλευση να είναι από εργοστάσιο 
επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση 
ISO 9001.  

ΝΑΙ  

4  Πολυλειτουργία  Εκτύπωση/Σάρωση/Αντίγραφο  

5  Ανάλυση εκτύπωσης (DPI)  4800x1200  
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6  Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734  15 Σελίδες / λεπτό 
Μονόχρωμο, 8 Σελίδες / λεπτό 

Colour 

 

7  4 χρώματα (Black/Cyan/Yellow/Magenta)  NAI  

8  Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού  ≥ 1  

9  Διπλής όψης  ΝΑΙ  

10  Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης 
(ασπρόμαυρο A4)  

300 DPI 1,5 msec/line  

11  Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο 
A4)  

300 DPI 7 msec/line  

12  Μορφότυποι αντιγράφων  BMP, JPEG, TIFF, PDF  

13  Τύπος σαρωτή  Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής 
(CIS) 

 

14  Διεπαφή USB  NAI  

15  Διεπαφή Ethernet  NAI  

16  Διεπαφή WiFi  NAI  

17  Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 
10  

NAI  

18  Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Mac OS 
10.9 ή νεότερο  

NAI  

19  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

20  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

3 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  9  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του 
υπολογιστή (κουτί, ποντίκι, πληκτρολόγιο) 
να προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρεία που θα 
αναγράφεται πάνω σε αυτά και στα κιβώτια 
στα οποία είναι συσκευασμένα  

ΝΑΙ  

4  Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του 
υπολογιστή (κουτί, ποντίκι, πληκτρολόγιο) 
να είναι του ίδιου (ή παρεμφερούς) 
χρώματος  

ΝΑΙ  

5  Η προέλευση να είναι από εργοστάσιο 
επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση 
ISO 9001.  

ΝΑΙ  

6  Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR 6.1, EPEAT, 
TCO, EU, RoHS  

NAI  

7  Επεξεργαστής Intel Core i5 10ης γενιάς ή 
καλύτερος  

ΝΑΙ  

8  Αριθμός επεξεργαστών  ≥ 1  

9  Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή  ≥ 6  

10  Αριθμός threads επεξεργαστή  ≥ 12  
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11  Βασική συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή  ≥ 3 GHz  

12  Μέγιστη συχνότητα turbo επεξεργαστή  ≥ 4 GHz  

13  Thermal Design Power (TDP) επεξεργαστή  ≤ 65W  

14  Μνήμη cache επεξεργαστή  ≥ 12 MB  

15  Μνήμη RAM  ≥ 8 GB  

16  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM  ≥ 32 GB  

17  Τύπος μνήμης DDR4 ή καλύτερος  ΝΑΙ  

18  Συχνότητα λειτουργίας μνήμης  ≥ 2666 MHz  

19  Υποδοχές μνήμης RAM  ≥ 2  

20  Ελεύθερες υποδοχές μνήμης RAM  ≥ 1  

21  Εσωτερικός σκληρός δίσκος  ≥ 1  

22  Χωρητικότητα εσωτερικού σκληρού δίσκου  ≥ 512 GB  

23  Τεχνολογία εσωτερικού σκληρού δίσκου  NvMe  

24  Μονάδα οπτικού δίσκου DVD+/-RW 
εσωτερική  

ΝΑΙ  

25  Να διαθέτει διακόπτη παραβίασης chassis  ΝΑΙ  

26  Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 
10/100/1000 RJ- 45  

≥ 1  

27  Κάρτα ασύρματου δικτύου WLAN 802.11ac 
ή 802.11ax  

ΝΑΙ  

28  Κάρτα ασύρματου δικτύου Bluetooth 4.1 ή 
καλύτερο  

ΝΑΙ  

29  Μπροστινή υποδοχή ήχου  ≥ 1  

30  Υποδοχές επέκτασης PCIe x16  ≥ 1  

31  Υποδοχές επέκτασης PCIe x1  ≥ 1  

32  Μπροστινές θύρες USB 2.0  ≥ 2  

33  Πίσω θύρες USB 2.0  ≥ 2  

34  Μπροστινές θύρες USB 3.x  ≥ 2  

35  Πίσω θύρες USB 3.x  ≥ 2  

36  Ισχύς τροφοδοτικού  ≥ 250 Watt  

37  Ενεργειακή απόδοση τροφοδοτικού  ≥ 80plus bronze  

38  Θύρες εξόδου γραφικών Display port  ≥ 1  

39  Θύρες εξόδου γραφικών HDMI  ≥ 1  

40  Πληκτρολόγιο Ελληνικό του ίδιου 
κατασκευαστή  

ΝΑΙ  

41  Ποντίκι οπτικό του ίδιου κατασκευαστή  ΝΑΙ  

42  Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος  ΝΑΙ  

43  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

44  Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 
10 Pro 64bit Greek  

ΝΑΙ  

45  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 3 έτη  

46  Τύπος εγγύησης : Next Business Day OnSite  NAI  

4 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΦΗΣ  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  
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3  Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του 
υπολογιστή (υπολογιστής, θήκη, κάρτα 
μνήμης) να προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρεία που θα 
αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και 
στα κιβώτια στα οποία είναι συσκευασμένα  

ΝΑΙ  

4  Η προέλευση να είναι από εργοστάσιο 
επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση 
ISO 9001.  

ΝΑΙ  

5  Πιστοποιήσεις CE, EPEAT, ENERGY STAR  NAI  

6  Επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 662 ή 
καλύτερος  

ΝΑΙ  

7  Ταχύτητα επεξεργαστή  ≥ 2 GHz  

8  Αριθμός επεξεργαστών  ≥ 1  

9  Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή  ≥ 8  

10  Χωρητικότητα  ≥ 32 GB  

11  Μνήμη RAM  ≥ 3 GB  

12  Κάρτα ασύρματου δικτύου WLAN 802.11ac  ΝΑΙ  

13  Κάρτα ασύρματου δικτύου  >=Bluetooth 5.0  

14  Ενσωματωμένες κάμερες  ≥ 2  

15  Ανάλυση κάμερας πίσω όψης  ≥ 5 MP  

16  Ανάλυση κάμερας μπροστινής όψης  ≥ 8 MP  

17  Ενσωματωμένα ηχεία  ΝΑΙ  

18  Θύρες ακουστικών  ≥ 1  

19  Θύρες σύνδεσης USB  ≥ 1  

20  Ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion  >=7040 mAh  

21  Οθόνη αφής TFT  ΝΑΙ  

22  Διαγώνιος οθόνης  ≥ 10 ίντσες  

23  Εγγενής ανάλυση οθόνης (pixels)  ≥ 1200 x 2000  

24  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

25  Λειτουργικό σύστημα Android 10  ΝΑΙ  

26  Περιλαμβάνει προσαρμογέα USB Type C  ΝΑΙ  

27  Περιλαμβάνει φορτιστή  NAI  

28  Συνοδεύεται από συμβατή θήκη που 
προσφέρει προστασία  

ΝΑΙ  

29  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

5 ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  9  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Η προέλευση να είναι από εργοστάσιο 
επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση 
ISO 9001.  

ΝΑΙ  

4  Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT, 
TCO, EU, RoHS  

NAI  

5  Διαγώνιος οθόνης  ≥ 27 ίντσες  
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6  Πραγματική επιφάνεια θέασης οθόνης 
(viewable size)  

≥ 27 ίντσες  

7  Ρυθμός ανανέωσης οθόνης  ≥ 60 Hz  

8  Τεχνολογία οθόνης IPS  ΝΑΙ  

9  Εγγενής ανάλυση οθόνης (pixels)  ≥ 1920x1080  

10  Θύρα σύνδεσης στην οθόνη VGA  NAI  

11  Θύρα σύνδεσης στην οθόνη  HDMI 1.4  

12  Αντιθαμβωτική επίστρωση οθόνης 
(antiglare/matte)  

ΝΑΙ  

13  Τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού οθόνης LED  ΝΑΙ  

14  Φωτεινότητα οθόνης  ≥ 300 cd/m2  

15  Αναλογία απεικόνισης οθόνης  16 : 9  

16  Μέγεθος pixel (pitch) οθόνης  ≤ 0,311 mm  

17  Λόγος αντίθεσης οθόνης  ≥ 1000:1  

18  Αριθμός υποστηριζόμενων χρωμάτων 
οθόνης  

≥ 16,7 εκατομμύρια  

19  Χρόνος απόκρισης οθόνης (grey to grey)  ≤ 8 ms  

20  Γωνία κάθετης και οριζόντιας θέασης 
οθόνης  

≥ 178°  

21  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 3 έτη  

6 ΚΑΜΕΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  9  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Ανάλυση φωτογραφίας (megapixels)  ≥ 2MP  

4  Ανάλυση βίντεο (pixels)  ≥ 1920 x 1080  

5  Ρυθμός ανανέωσης καρέ βίντεο  ≥ 30 fps  

6  Αυτόματη ρύθμιση εστίασης  ΝΑΙ  

7  Οπτικό πεδίο βίντεο (FOV)  ≥ 77°  

8  Στερεοφωνικό ενσωματωμένο μικρόφωνο  ΝΑΙ  

9  Συμβατή με λειτουργικό σύστημα Windows 
10  

ΝΑΙ  

10  Συμβατή με λειτουργικό σύστημα Mac OS 
10.10 ή νεότερο  

ΝΑΙ  

11  Συμβατή με λειτουργικό σύστημα Android 
5.0 ή νεότερο  

ΝΑΙ  

12  Συμβατή με Skype  NAI  

13  Θύρα σύνδεσης USB 2.0  NAI  

14  Βάση με δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο  ΝΑΙ  

15  Κλιπ γενικής χρήσης για να προσαρμόζεται 
σε φορητούς υπολογιστές, οθόνες LCD ή 
monitor  

ΝΑΙ  

16  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

17  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

7 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Η προέλευση να είναι από εργοστάσιο 
επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση 
ISO 9001.  

ΝΑΙ  

4  Πιστοποίηση ENERGY STAR  ΝΑΙ  

5  Τύπος Σαρωτή  Overhead, Simplex  

6  Ταχύτητα σάρωσης Α3 landscape 
(Color/Grayscale: 600dpi)  

>=3"/σελίδα  

7  Αισθητήρας Εικόνας  Lens reduction optics/ Color 
CCD x 1 

 

8  Πηγή φωτός  (White LED + Lens 
Illumination) x2 

 

9  Οπτική ανάλυση (οριζόντια σάρωση)  285x218 dpi  

10  Οπτική ανάλυση (κατακόρυφη σάρωση)  283x152 dpi  

11  Μέγιστο μέγεθος εγγράφου (mm)  432x300  

12  Ελάχιστο μέγεθος εγγράφου (mm)  25,4x25,4  

13  Περιέχει λογισμικό οπτικής αναγνώρισης 
χαρακτήρων που υποστηρίζει τα Ελληνικά  

ΝΑΙ  

14  Μορφές ηλεκτρονικών αρχείων με 
δυνατότητα αναζήτησης: PDF  

ΝΑΙ  

15  Διεπαφή σύνδεσης USB 2.0  NAI  

16  Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 
10  

ΝΑΙ  

17  Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Mac OS 
10.10 ή νεότερο  

ΝΑΙ  

18  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

19  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 1 έτος  

8 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  22  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Πιστοποιήσεις CE, FCC  ΝΑΙ  

4  Διπλά ενσύρματα ακουστικά κεφαλής με 
μαξιλαράκια  

ΝΑΙ  

5  Ήχος ακουστικών: στερεοφωνικός  ΝΑΙ  

6  Ενσωματωμένο μικρόφωνο  ΝΑΙ  

7  Ήχος μικροφώνου: μονοφωνικός  ΝΑΙ  

8  Εύρος απόκρισης  10 - 20000 Hz ή ευρύτερο  

9  Διεπαφή USB  NAI  

10  Μήκος καλωδίου  ≥ 2μ  

11  Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 
10  

NAI  

12  Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Mac OS 
10.9 ή νεότερο  

NAI  





 

 
Κωδικός ΟΠΣ: 5047430 (Κωδ. Απόφασης 8394) 

Σελίδα 63 από 95 

13  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

14  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ & ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  1  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Διαθέτει υψηλής ανάλυση κάμερα με 
δυνατότητα αυτόματης εστίασης  

ΝΑΙ  

4  Γρήγορη αναγνώριση κειμένου (OCR)  NAI  

5  Πλήθος υποστηριζόμενων γλωσσών  31  

6  Πλήθος υψηλής ποιότητας φωνών με 
δυνατότητα εύκολης αλλαγής  

59  

7  Ενσωματωμένα ηχεία (Stereo)  NAI  

8  Ρύθμιση έντασης ήχου  ΝΑΙ  

9  Ρύθμιση ταχύτητας εκφώνησης  ΝΑΙ  

10  Δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών  ΝΑΙ  

11  Δυνατότητα αποθήκευσης και ανοίγματος 
εγγράφων  

ΝΑΙ  

12  Διασύνδεση HDMI  ΝΑΙ  

13  Διασύνδεση USB  ΝΑΙ  

14  Υποδοχή κάρτας SD  ΝΑΙ  

15  Ενσωματωμένο φως τεχνολογίας LED για 
καλύτερο φωτισμό  

ΝΑΙ  

16  Πτυσσόμενη χειρολαβή  ΝΑΙ  

17  Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων Λιθίου  ΝΑΙ  

18  Ελάχιστη διάρκεια συνεχούς 
αναπαραγωγής (ώρες)  

≥ 5  

19  Βάρος (Kg)  < 3  

20  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

21  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Συσκευή ανίχνευσης βλέμματος  ΝΑΙ  

4  Εύρος αποστάσεων λειτουργίας ανίχνευσης 
βλέμματος (απόσταση συσκευής από το 
χρήστη): από 50cm έως 90cm ή ευρύτερο 
διάστημα.  

ΝΑΙ  

5  Ρυθμός ανανέωσης δεδομένων ανίχνευσης 
>=33Ηz  

ΝΑΙ  

6  Ακρίβεια ανίχνευσης βλέμματος (απόκλιση 
σε μοίρες του οπτικού άξονα από τον άξονα 
που ανιχνεύθηκε)<= 2,5ο  

ΝΑΙ  

7  Συμβατή με οθόνες με διαστάσεις ως 27"  ΝΑΙ  
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8  Να προσαρτάται σε οθόνες με εύκολο 
τρόπο.  

ΝΑΙ  

9  Να συνοδεύεται από λογισμικό που 
προσομοιώνει λειτουργίες του 
πληκτρολογίου και του ποντικιού 
αποκλειστικά με τη χρήση ματιών.  

ΝΑΙ  

10  Συμβατή με λειτουργικό σύστημα Windows 
10  

ΝΑΙ  

11  Διεπαφή τύπου USB-C ή USB-A (με 
προσαρμογέα που περιλαμβάνεται)  

ΝΑΙ  

12  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

13  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

11 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) - ΒΑΣΗ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Διαστάσεις βάσης  >= 42 x 51 cm / 16.5 in x 20.1 
in 

 

4  Επίπεδο μεγέθυνσης  1,5Χ - 75Χ  

5  Δυνατότητα εμφάνισης σελίδας Α4  ΝΑΙ  

6  Διακόπτης ΟΝ/OFF  NAI  

7  Γρήγορη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων 
(OCR)  

NAI  

8  Υποστηριζόμενες φωνές (TTS)  ≥ 60  

9  Υποστηριζόμενες γλώσσες  ≥ 30  

10  Δυνατότητα αποθήκευσης και ανοίγματος 
αρχείων από SD / USB  

NAI  

11  Έλεγχος έντασης ήχου  ΝΑΙ  

12  Έλεγχος ταχύτητας αναπαραγωγής  ΝΑΙ  

13  Έλεγχος ολίσθησης για σάρωση εντύπων  ΝΑΙ  

14  Έλεγχος τριβής κατά την ολίσθηση  ΝΑΙ  

15  Αποσπώμενο χειριστήριο ελέγχου  ΝΑΙ  

16  Διεπαφή USB  ΝΑΙ  

17  Δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών  ΝΑΙ  

18  Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ  ΝΑΙ  

19  Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα/αντίθεση με 
έτοιμα χρωματικά presets  

ΝΑΙ  

20  Ενσωματωμένος φωτισμός για απαλοιφή 
αντανακλάσεων  

ΝΑΙ  

21  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

22  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

12 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) - ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  





 

 
Κωδικός ΟΠΣ: 5047430 (Κωδ. Απόφασης 8394) 

Σελίδα 65 από 95 

3  Μορφή βραχίονα  Τύπου C  

4  Συμβατός με βάση του είδους με α/α 11  ΝΑΙ  

5  Δυνατότητα σύνδεσης και υποστήριξης 
συστήματος κάμερας  

ΝΑΙ  

6  Συμβατός με κάμερα και ηλεκτρονικό 
σύστημα του είδους με α/α 13  

ΝΑΙ  

7  Συμβατός με οθόνη αφής μεγάλων 
διαστάσεων του είδους με α/α 14  

ΝΑΙ  

8  Υποστήριξη ρύθμισης ύψους της 
αναρτώμενης οθόνης  

ΝΑΙ  

9  Υποστήριξη ρύθμισης απόστασης μεταξύ 
αναρτώμενης οθόνης και χρήστη  

ΝΑΙ  

10  Διαθέτει μπάρα για εύκολη άρση και 
μετακίνηση  

ΝΑΙ  

11  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

13 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) - ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Συμβατό με το είδος με α/α 11  ΝΑΙ  

4  Επίπεδο μεγέθυνσης  1,5Χ - 75Χ  

5  Υποστηριζόμενες φωνές (TTS)  ≥ 60  

6  Υποστηριζόμενες γλώσσες  ≥ 30  

7  Γρήγορη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων 
(OCR)  

NAI  

8  Δυνατότητα αποθήκευσης και ανοίγματος 
αρχείων από SD / USB  

NAI  

9  Υποδοχή SD  ΝΑΙ  

10  Διεπαφή USB  ΝΑΙ  

11  Δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών  ΝΑΙ  

12  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης ήχου  ΝΑΙ  

13  Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία  ΝΑΙ  

14  Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ  ΝΑΙ  

15  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

16  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

14 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) - ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Διαγώνιος οθόνης  >= 24"  

4  Ανάλυση οθόνης (HD)  >= 1080p  

5  Δυνατότητα εμφάνισης σελίδας Α4  ΝΑΙ  

6  Λειτουργία αφής για έλεγχο λειτουργιών  ΝΑΙ  
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7  Ενσωματωμένος φωτισμός για απαλοιφή 

αντανακλάσεων  

ΝΑΙ  

8  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

9  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

15 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Διαγώνιος οθόνης  10"  

4  Δυνατότητα εμφάνισης και μεγέθυνσης 
κειμένου, φωτογραφιών και αντικειμένων  

ΝΑΙ  

5  Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα/αντίθεση με 
έτοιμα χρωματικά presets  

ΝΑΙ  

6  Μενού για εύκολη και προχωρημένη 
παραμετροποίηση  

ΝΑΙ  

7  Να διαθέτει 3 κάμερες υψηλής ευκρίνειας  ΝΑΙ  

8  Συνεχόμενο επίπεδο μεγέθυνσης  0,5Χ - 22Χ  

9  Διεπαφή USB για φόρτιση  ΝΑΙ  

10  Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου  ΝΑΙ  

11  Ελάχιστη διάρκεια συνεχούς 
αναπαραγωγής (ώρες)  

≥ 3,5  

12  Βάρος (Kg)  ≤ 2  

13  Εγχειρίδια  ΝΑΙ  

14  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

16 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Δυνατότητα αμφίπλευρης εκτύπωσης σε 
χαρτί τύπου Α4 βάρους  

120-180 gsm  

4  Δυνατότητα φωνητικής αναγγελίας 
λειτουργιών  

ΝΑΙ  

5  Υποστήριξη Αγγλικής και Ελληνικής γραφής 
Braille  

ΝΑΙ  

6  Λογισμικό επεξεργασίας και εκτύπωσης 
κειμένων Braille το οποίο να παρέχει την 
δυνατότητα δημιουργίας, μορφοποίησης 
και απ’ ευθείας εκτύπωσης μέσα από 
περιβάλλον Windows και το οποίο να 
συνιστάται από την εταιρεία κατασκευής 
του εκτυπωτή  

ΝΑΙ  

7  Να διαθέτει σφυριά εκτύπωσης  >=13  

8  Ταχύτητα εκτύπωσης  >= 300 σελ./ώρα (~140cps).  

9  Να υποστηρίζει πλάτος χαρτιού  130- 297mm  





 

 
Κωδικός ΟΠΣ: 5047430 (Κωδ. Απόφασης 8394) 

Σελίδα 67 από 95 

10  Να υποστηρίζει μήκος χαρτιού  120-600mm  

11  Δυνατότητα USB και Bluetooth σύνδεσης με 
τον Η/Υ καθώς και δυνατότητα απευθείας 
σύνδεσής του σε τοπικό δίκτυο ενσύρματα 
ή ασύρματα Wi-Fi  

ΝΑΙ  

12  Να συνεργάζεται με τροφοδότη πακέτων 
χαρτιού  

>= 50 σελίδων  

13  Δυνατότητα απ’ ευθείας εκτύπωσης από 
ασύρματες συσκευές όπως Smartphone, 
tablet κλπ.  

ΝΑΙ  

14  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

17 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (FEEDER) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BRAILLE 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Να υποστηρίζει ταχύτητες εκτύπωσης  >= 300 σελ./ώρα (~140cps).  

4  Να υποστηρίζει πλάτος χαρτιού  130- 297mm  

5  Να υποστηρίζει μήκος χαρτιού  120-600mm  

6  Να είναι συμβατός με το είδος με α/α 16  ΝΑΙ  

7  Να υποστηρίζει πακέτα χαρτιού  >= 50 σελίδων  

8  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

18 ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ BRAILLE 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων Braille στην 
συσκευή να είναι τα 40 κελιά (χαρακτήρες).  

ΝΑΙ  

4  Συνεργασία με το προσφερόμενο 
Λειτουργικό Σύστημα, το Λογισμικό 
Ανάγνωσης & Μεγέθυνσης οθόνης, καθώς 
και υποστήριξη Ελληνικών και Αγγλικών 
χαρακτήρων Braille.  

ΝΑΙ  

5  Δυνατότητα USB σύνδεσης με τον Η/Υ.  ΝΑΙ  

6  Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα 
πλήκτρο αφής ειδικών λειτουργιών πάνω ή 
κάτω από κάθε χαρακτήρα Braille στην 
συσκευή.  

ΝΑΙ  

7  Βοηθητικά πλήκτρα πλοήγησης στο εμπρός 
μέρος της συσκευής  

>=2  

8  Πλήκτρα λειτουργιών στη οριζόντια 
επιφάνεια της οθόνης Braille  

ΝΑΙ  

9  Θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομη 
τροφοδοσία ή/και να τροφοδοτείται μέσω 
της θύρας USB.  

ΝΑΙ  

10  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  
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19 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΝΑΓΛΥΦΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ BRAILLE 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Περιορισμός του θορύβου για το σύστημα 
καμπίνας - εκτυπωτή  

<=60dB  

4  Να υποστηρίζει τη χρήση χαρτιού Α4 ή/και 
Α3  

ΝΑΙ  

5  Να διαθέτει τη δυνατότητα αποθήκευσης 
φύλλων χαρτιού  

>= 50 φύλλα  

6  Να είναι επιτραπέζια και να παρέχεται από 
την εταιρεία κατασκευής του εκτυπωτή  

ΝΑΙ  

7  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

20 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα 
(μεγαλύτερα σε σύγκριση με τα συμβατικά 
πληκτρολόγια).  

ΝΑΙ  

4  Πλήθος πλήκτρων  ≥ 60  

5  Το πληκτρολόγιο να προσφέρει μικρότερο 
αριθμό πλήκτρων από τα συμβατικά 
πληκτρολόγια, ώστε οι χρήστες να 
εστιάζονται μόνο στα πλήκτρα που 
χρησιμοποιούν (απαραίτητα να διαθέτει 
πλήκτρα για τα γράμματα, τους αριθμούς 
και πλήκτρα για space, backspace, enter και 
arrow keys).  

NAI  

6  Να συνοδεύεται από συμβατό με το 
πληκτρολόγιο πλέγμα απομόνωσης 
πλήκτρων (οδηγός πλήκτρων).  

ΝΑΙ  

7  Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows.  NAI  

8  Διεπαφή τύπου USB.  NAI  

9  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

21 ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Οδηγός πλήκτρων πληκτρολογίου  ΝΑΙ  

4  Να αποτρέπει τα ακούσια πατήματα των 
πλήκτρων  

NAI  

5  Να συνοδεύεται από συμβατό με τον οδηγό 
πλήκτρων πληκτρολόγιο  

NAI  
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6  Πληκτρολόγιο συμβατό με Windows με 
σύνδεση μέσω USB  

NAI  

7  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

22 ΙΧΝΟΣΦΑΙΡΑ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την 
λειτουργικότητα του ποντικιού με την 
χρήση ιχνόσφαιρας (trackball).  

ΝΑΙ  

4  Διαθέτει ενσωματωμένα πλήκτρα για τις 
λειτουργίες: δεξί κλικ, αριστερό κλικ, διπλό 
κλικ, σύρσιμο (drug), κλείδωμα 
οριζόντιας/κάθετης κίνησης δρομέα.  

NAI  

5  Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήκτρο για τη 
ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης του δρομέα 
(cursor) στην οθόνη.  

NAI  

6  Δέχεται ή να ενσωματώνει προσαρμογέα 
(adaptor) για σύνδεση με εξωτερικούς 
διακόπτες τουλάχιστον για τις λειτουργίες 
δεξί κλικ και αριστερό κλικ.  

NAI  

7  Συμβατότητα εισόδων διακοπτών με 
διακόπτες με βύσμα  

jack 1/8’’ (3,5mm)  

8  Συμβατό με το λειτουργικό σύστημα 
Windows.  

NAI  

9  Διεπαφή τύπου USB.  ΝΑΙ  

10  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Σύμφωνο με EN60118  ΝΑΙ  

4  Διαθέτει ρύθμιση έντασης ήχου και τόνου  ΝΑΙ  

5  Διαθέτει οπτική ένδειξη έντασης 
μαγνητικού πεδίου  

ΝΑΙ  

6  Δυνατότητα σύνδεσης σε εξωτερικό βρόχο 
(40τμ)  

ΝΑΙ  

7  Σύνδεση με ασύρματα μικρόφωνα και 
δέκτες  

>=4  

8  Δυνατότητα προσάρτησης σε γραφείο ή 
τοίχο  

ΝΑΙ  

9  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

24 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΗΣ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Στρογγυλός διακόπτης αφής (προσέγγισης)  ΝΑΙ  

4  Στρογγυλή επιφάνεια ενεργοποίησης. 
Διαστάσεις επιφάνειας ενεργοποίησης 
(πλάτος)  

από 4,0cm έως 6,0cm  

5  Απόσταση ενεργοποίησης πριν την αφή με 
την επιφάνεια ενεργοποίησης  

από 0,5cm έως 3,0cm  

6  Να διαθέτει οπτική και ακουστική 
ανατροφοδότηση.  

ΝΑΙ  

7  Βύσμα τύπου jack  1/8’’ (3,5mm)  

8  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

25 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΦΙΞΙΜΟ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Κυλινδρικός διακόπτης πίεσης  ΝΑΙ  

4  Κυλινδρική επιφάνεια ενεργοποίησης. 
Διαστάσεις επιφάνειας ενεργοποίησης 
(ύψος x διάμετρος):  

από 6,5x2,0cm έως 8,5x4,0cm.  

5  Επιφάνεια ενεργοποίησης καλυμμένη με 
μαλακό αφρώδες υλικό.  

ΝΑΙ  

6  Να διαθέτει απτική ανατροφοδότηση.  ΝΑΙ  

7  Βύσμα τύπου jack  1/8’’ (3,5mm)  

8  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

26 ΣΠΑΣΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Να προσαρτάται σε επίπεδες (π.χ. γραφείο) 
και κυλινδρικές επιφάνειες (π.χ. σκελετός 
αναπηρικών αμαξιδίων).  

ΝΑΙ  

4  Μέγιστο μήκος (πλήρης επέκταση) - 
Απόσταση από τη βάση στήριξης  

≥ 50 cm  

5  Δυνατότητα ρύθμισης του 
προσανατολισμού του εξαρτήματος που 
φέρει στο άκρο του ο βραχίονας (διακόπτης 
ή άλλη συσκευή).  

NAI  

6  Να συνοδεύεται από υποδοχές 
διαφορετικών μεγεθών, για την στήριξη στο 
άκρο του βραχίονα διακοπτών και άλλων 
περιφερειακών συσκευών  

NAI  

7  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

27 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Κυκλικός διακόπτης πίεσης  ΝΑΙ  

4  Κυκλική επιφάνεια ενεργοποίησης. 
Διαστάσεις επιφάνειας ενεργοποίησης 
(διάμετρος):  

από 6,0 cm έως 10 cm.  

5  Επιφάνεια ενεργοποίησης καλυμμένη με 
μαλακό αφρώδες υλικό.  

ΝΑΙ  

6  Να διαθέτει απτική και ακουστική 
ανατροφοδότηση.  

ΝΑΙ  

7  Βύσμα τύπου jack  1/8’’ (3,5mm)  

8  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

28 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Κυκλικός διακόπτης πίεσης  ΝΑΙ  

4  Κυκλική επιφάνεια ενεργοποίησης. 
Διαστάσεις επιφάνειας ενεργοποίησης 
(διάμετρος):  

από 6,0 cm έως 10,0 cm.  

5  Να διαθέτει απτική και ακουστική 
ανατροφοδότηση.  

ΝΑΙ  

6  Βύσμα τύπου jack  1/8’’ (3,5mm)  

7  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

29 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής  ΝΑΙ  

3  Τετραγωνική επιφάνεια ενεργοποίησης.  NAI  

4  Δυνατότητα χρήσης με το πόδι.  NAI  

5  Βύσμα τύπου jack  1/8’’ (3,5mm)  

6  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

30 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την 
λειτουργικότητα του ποντικιού με την 
χρήση μοχλού.  

ΝΑΙ  

4  Διαθέτει ενσωματωμένα πλήκτρα για τις 
λειτουργίες: δεξί κλικ, αριστερό κλικ, διπλό 
κλικ, σύρσιμο (drug), κλείδωμα 
οριζόντιας/κάθετης κίνησης δρομέα.  

NAI  

5  Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήκτρο για τη NAI  
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ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης του δρομέα 
(cursor) στην οθόνη.  

6  Δέχεται ή να ενσωματώνει προσαρμογέα 
(adaptor) για σύνδεση με εξωτερικούς 
διακόπτες τουλάχιστον για τις λειτουργίες 
δεξί κλικ και αριστερό κλικ.  

NAI  

7  Συμβατότητα εισόδων διακοπτών με 
διακόπτες με βύσμα jack  

1/8’’ (3,5mm)  

8  Συμβατό με το λειτουργικό σύστημα 
Windows.  

NAI  

9  Διεπαφή τύπου USB.  NAI  

10  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

31 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗ) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  1  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία  ΝΑΙ  

4  Να διαθέτει πομπό για αποστολή ηχητικών 
σημάτων στον δέκτη του είδους με α/α 32  

ΝΑΙ  

5  Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης  ΝΑΙ  

6  Να διαθέτει κουμπί ενεργοποίησης  ΝΑΙ  

7  Η μονάδα του ομιλητή να διαθέτει 
λειτουργία mute/wake/sleep  

ΝΑΙ  

8  Να διαθέτει υποδοχή ακουστικών  3.5mm  

9  Να διαθέτει μικρόφωνο  ΝΑΙ  

10  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΑΤΗ) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  1  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ  

3  Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία  ΝΑΙ  

4  Να διαθέτει δέκτη για λήψη ηχητικών 
σημάτων από τον πομπό του είδους με α/α 
31  

ΝΑΙ  

5  Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης  ΝΑΙ  

6  Να διαθέτει κουμπί ενεργοποίησης  ΝΑΙ  

7  Να διαθέτει υποδοχή ακουστικών  2.5mm  

8  Να έχει εμβέλεια  ≥ 20 m  

9  Χρονική διάρκεια εγγυήσεων  ≥ 2 έτη  

33 ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOY ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  22  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η 
έκδοση  

ΝΑΙ  

3  Περιλαμβάνει εφαρμογή επεξεργασίας ΝΑΙ  





 

 
Κωδικός ΟΠΣ: 5047430 (Κωδ. Απόφασης 8394) 

Σελίδα 73 από 95 

κειμένου  

4  Περιλαμβάνει εφαρμογή επεξεργασίας 
υπολογιστικών φύλλων  

ΝΑΙ  

5  Περιλαμβάνει εφαρμογή επεξεργασίας 
παρουσιάσεων  

ΝΑΙ  

6  Cloud Service για δικτύωση εργασιών 
συμπεριλαμβανομένου χώρου 
αποθήκευσης  

>=5 GB  

7  Επεξεργασία από κοινού των αρχείων σε 
πραγματικό χρόνο  

ΝΑΙ  

8  Ο επεξεργαστής κειμένου παρέχει 
βελτιωμένη παρακολούθηση των σχολίων 
με κουμπί απάντησης  

ΝΑΙ  

9  Ο επεξεργαστής κειμένου και ο 
επεξεργαστής παρουσιάσεων επιτρέπουν 
τον έλεγχο προσβασιμότητας των αρχείων 
που επεξεργάζονται  

ΝΑΙ  

34 ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  5  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η 
έκδοση  

ΝΑΙ  

3  Επιτρέπει τη δημιουργία και επεξεργασία 
εγγράφων PDF  

ΝΑΙ  

4  Επιτρέπει τη δημιουργία και επεξεργασία 
φορμών PDF  

ΝΑΙ  

5  Δυνατότητα σύγκρισης ομοιότητας αρχείων 
PDF  

ΝΑΙ  

6  Δυνατότητα δημιουργίας αριθμημένων 
λιστών και λιστών με κουκκίδες  

ΝΑΙ  

7  Δυνατότητα πρόσθεσης σημειώσεων ή 
bookmarks σε οποιοδήποτε PDF αρχείο  

ΝΑΙ  

8  Δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής και 
πιστοποίησης εγγράφων  

ΝΑΙ  

9  Δυνατότητα ελέγχου προσβασιμότητας των 
αρχείων που επεξεργάζεται  

ΝΑΙ  

10  Δυνατότητα εξαγωγής σε Microsoft Office 
Word, Excel ή PowerPoint χωρίς απώλεια 
της μορφοποίησης του εγγράφου  

ΝΑΙ  

11  Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 
10  

ΝΑΙ  

12  Διάρκεια συνδρομής  2 έτη  

35 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  5  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η 
έκδοση  

ΝΑΙ  
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3  Γλώσσες αναγνώρισης, 
συμπεριλαμβανόμενης της ελληνικής  

≥ 192  

4  Υποστήριξη λεξικού για την ελληνική 
γλώσσα  

ΝΑΙ  

5  Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων εισόδου: 
PDF, TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, 
BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS, DOC(X), XLS(X), 
PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, 
ODP  

ΝΑΙ  

6  Υποστηριζόμενοι τύποι αποθήκευσης 
εγγράφων εξόδου: PDF, TIFF, JPEG, JPEG 
2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu, DOC(X), 
XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT, 
EPUB®, FB2  

ΝΑΙ  

7  Υποστήριξη λογισμικού αυτοματισμών 
γραφείου Microsoft Office (Word-Excel- 
PowerPoint) 2007 και νεότερο  

ΝΑΙ  

8  Υποστήριξη λογισμικού για επεξεργασία 
αρχείων PDF Adobe Acrobat/Reader 10.0 
και νεότερο  

ΝΑΙ  

9  Υποστήριξη απλών μαθηματικών 
εκφράσεων  

ΝΑΙ  

10  Υποστήριξη απλών χημικών τύπων  ΝΑΙ  

11  Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 
10  

ΝΑΙ  

36 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  5  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η 
έκδοση  

ΝΑΙ  

3  Υποστήριξη προτύπων (templates)  ΝΑΙ  

4  Δυνατότητα καταγραφής της οθόνης 
υπολογιστή, λογισμικού, βιντεοκλήσεων, 
παρουσιάσεων  

ΝΑΙ  

5  Δυνατότητα επιλογής περιοχής οθόνης 
προς εγγραφή  

ΝΑΙ  

6  Δυνατότητα εγγραφής webcam, 
μικροφώνου και ήχων συστήματος  

ΝΑΙ  

7  Υποστήριξη animations/ transitions/ themes  ΝΑΙ  

8  Ολοκλήρωση/ενσωμάτωση με το 
Powerpoint  

ΝΑΙ  

9  Ανάπτυξη διαδραστικού περιεχομένου 
(quizzes)  

ΝΑΙ  

10  Δημιουργία πίνακα περιεχομένων βίντεο  ΝΑΙ  

11  Υποστήριξη υποτιτλισμού  ΝΑΙ  

12  Δυνατότητα μεταφόρτωσης υλικού σε 
πλατφόρμες όπως Youtube, Vimeo  

ΝΑΙ  
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13  Συμβατότητα με τα Windows 10  ΝΑΙ  

37 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η 
έκδοση  

ΝΑΙ  

3  Ταυτόχρονη υποστήριξη σύνθεσης φωνής, 
απεικόνισης σε οθόνη Braille και 
μεγέθυνσης των στοιχείων της οθόνης του 
υπολογιστή.  

ΝΑΙ  

4  Υποστήριξη Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας τόσο όσον αφορά τη σύνθεση 
φωνής όσο και την οδήγηση της οθόνης 
Braille.  

NAI  

5  Αξιοποίηση της κάρτας ήχου του Η/Υ για τη 
σύνθεση φωνής, έτσι ώστε να μην 
απαιτείται επιπλέον συσκευή σύνθεσης 
φωνής για Ελληνικά και Αγγλικά.  

ΝΑΙ  

6  Μεγέθυνση των δεδομένων της οθόνης του 
υπολογιστή με υποστήριξη εξομάλυνσης 
των χαρακτήρων για καλύτερη απεικόνιση 
σε υψηλούς βαθμούς μεγέθυνσης.  

Χ1,2 έως και Χ60 τουλάχιστον  

7  Υποστήριξη της χρήσης πολλαπλών οθονών  ΝΑΙ  

8  Δυνατότητα εναλλακτικών προβολών 
μεγέθυνσης για μεγαλύτερη χρηστικότητα 
και ευελιξία.  

NAI  

9  Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ήδη στον 
χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα (το ίδιο 
ή προηγούμενη έκδοση του) για διάστημα  

>=2 έτη  

10  Θα πρέπει να υποστηρίζεται χρήση των 
προγραμμάτων περιήγησης στο Internet & 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

ΝΑΙ  

38 ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗ BRAILLE 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η 
έκδοση  

ΝΑΙ  

3  Λογισμικό μετάφρασης κειμένων από 
γραφή βλεπόντων σε γραφή κώδικα Braille 
και το αντίστροφο  

ΝΑΙ  

4  Δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου των 
βλεπόντων  

ΝΑΙ  

5  Δυνατότητα επεξεργασίας του κώδικα 
Braille  

ΝΑΙ  

6  Δυνατότητα μετάφρασης πολύγλωσσων 
εγγράφων  

ΝΑΙ  

7  Υποστήριξη Braille για τη νέα ελληνική και ΝΑΙ  
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τα αρχαία ελληνικά  

8  Υποστήριξη κώδικα Nemeth για τα 
μαθηματικά  

ΝΑΙ  

9  Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων Microsoft 
Word 2010 και νεότερων, HTML, txt.  

ΝΑΙ  

10  Πλήρως προσβάσιμο  ΝΑΙ  

11  Συμβατό με όλους τους εμπορικά 
διαθέσιμους εκτυπωτές ανάγλυφης 
αποτύπωσης Braille  

ΝΑΙ  

12  Υποστηρίζει interline printing  NAI  

13  Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 
10  

ΝΑΙ  

39 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η 
έκδοση  

ΝΑΙ  

3  Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας  ΝΑΙ  

4  Συνεργασία με εφαρμογές των Windows 
και ειδικότερα με το λογισμικό ανάγνωσης 
& μεγέθυνσης οθόνης που θα προσφερθεί  

NAI  

5  Επαρκές λεξικό με δυνατότητα προσθήκης 
νέων λέξεων  

ΝΑΙ  

6  Δυνατότητα αναγγελίας από δύο 
τουλάχιστον φωνές  

NAI  

40 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η 
έκδοση  

ΝΑΙ  

3  Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας.  ΝΑΙ  

4  Δυνατότητα υπαγόρευσης στα Αγγλικά, 
Ελληνικά ή και μικτών κειμένων  

NAI  

5  Συνεργασία με εφαρμογές των Windows 
και ειδικότερα με το λογισμικό ανάγνωσης 
& μεγέθυνσης οθόνης που θα προσφερθεί.  

NAI  

6  Επαρκές λεξικό με δυνατότητα προσθήκης 
νέων λέξεων.  

ΝΑΙ  

7  Δυνατότητα αναγγελίας από δύο 
τουλάχιστον φωνές.  

NAI  

41 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  9  

2  Διαστάσεις επιφάνειας (ΜxΠ)  >=160x80  

3  Ύψος επιφάνειας  ≥73εκ  

4  Χρώμα επιφάνειας  Οξιά  

5  Υλικό κατασκευής σκελετού  Μέταλλο  
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6  Χρώμα σκελετού  Γκρι  

7  Συναρμολογημένο  ΝΑΙ  

42 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Διαστάσεις επιφάνειας (ΜxΠ)  >=160x80  

3  Χρώμα επιφάνειας  Οξιά  

4  Υλικό κατασκευής σκελετού  Μέταλλο  

5  Χρώμα σκελετού  Γκρι  

6  Να διαθέτει χειριστήριο  ΝΑΙ  

7  Συναρμολογημένο  ΝΑΙ  

43 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  14  

2  Τροχήλατο  ΝΑΙ  

3  Μηχανισμός συγχρονισμένης ανάκλισης 
έδρας-πλάτης  

ΝΑΙ  

4  Τύπος πλάτης  Δίχτυ  

5  Χρώμα  Μαύρο  

6  Σταθερά μπράτσα  ΝΑΙ  

7  Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο 
αερίου  

ΝΑΙ  

8  Συναρμολογημένο  ΝΑΙ  

44 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  

2  Υλικό κατασκευής  Μελαμίνη  

3  Διαστάσεις (ΠxYxB) σε εκατοστά  >=80x200x40  

4  Τύπος  Ημίκλειστη  

5  Ντουλάπια κάτω  ΝΑΙ  

6  Ράφια πάνω  ΝΑΙ  

7  Χρώμα κασώματος  Γκρι  

8  Χρώμα μελαμίνης σε πόρτες και καπάκια  Οξιά  

9  Συναρμολογημένο  ΝΑΙ  

45 ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  6  

2  Αυτοστήριχτο επιδαπέδιο με πέλματα  ΝΑΙ  

3  Θέση πελμάτων  Αριστερά και Δεξιά  

4  Υλικό  Ύφασμα με 
ηχοαπορροφητικές ιδιότητες 

 

5 Χρώμα  Μπλε  

6 Διαστάσεις (mm)  >=1200x1550  

7  Συναρμολογημένο  ΝΑΙ  

46 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΡΟΥΧΩΝ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1  Ποσότητα  3  
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2  Υλικό σκελετού  Μέταλλο & πλαστικό  

3  Βάση στήριξης  Μεταλλική  

4  Χρώμα  Μαύρο ή Γκρι ή Λευκό ή 
Μεταλλικό 

 

5  Να διαθέτει ομπρελοθήκη  ΝΑΙ  

6  Συναρμολογημένο  ΝΑΙ  

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης 

του σχετικού συμφωνητικού στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

 

Τόπος παράδοσης 

Το υλικό θα πρέπει να παραδοθεί ως εξής:  

1. Παράδοση όλων των ειδών για τις 6 θέσεις ανάγνωσης, στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 1 

ΠΑΔΑ (Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243, Κτίριο Κ-1, ισόγειο). 

2 Παράδοση όλων των ειδών για τις 3 θέσεις ανάγνωσης, στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 2 

ΠΑΔΑ (Θηβών 250 και Π. Ράλλη, Αιγάλεω 12241, Κτίριο Βιβλιοθήκης, ισόγειο). 

3. Παράδοση των 13 Η/Υ και 2 εκτυπωτών για το νέο προσωπικό της Πράξης, καθώς και όλων των 

λογισμικών γενικού και ειδικού σκοπού, στο Γραφείο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, Αίθουσα ΖΒ-110, 1ος όροφος, 

Κτίριο Ζ, Πανεπιστημιούπολη 2 ΠΑΔΑ (Θηβών 250 και Π. Ράλλη, Αιγάλεω 12241). 

4. Εγκατάσταση των 9 θέσεων ανάγνωσης (επίπλων, Η/Υ και υποστηρικτικών τεχνολογιών) στις 

αίθουσες εντός των Βιβλιοθηκών 1 και 2 ΠΑΔΑ που θα υποδειχθούν. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανά είδος και συνολικά, καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή CPV 
Αξία 

Μονάδας 
Ποσό 
τητα 

Σύνολο 
καθαρής 

αξίας 

Αξία 
Φ.Π.Α. 
(24%) 

Συνολική 
Αξία 

1 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

30213100-6 750,00 € 13 9.750,00 € 2.340,00 € 12.090,00 € 

2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET  30232100-5 350,00 € 2 700,00 € 168,00 € 868,00 € 

3 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

30213000-5 700,00 € 9 6.300,00 € 1.512,00 € 7.812,00 € 

4 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΑΦΗΣ  

30213200-7 200,00 € 3 600,00 € 144,00 € 744,00 € 

5 ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 32323000-3 190,00 € 9 1.710,00 € 410,40 € 2.120,40 € 

6 ΚΑΜΕΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 30237240-3 50,00 € 9 450,00 € 108,00 € 558,00 € 

7 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

38520000-6 750,00 € 3 2.250,00 € 540,00 € 2.790,00 € 

8 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 32342100-3 35,00 € 22 770,00 € 184,80 € 954,80 € 

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, 30000000-9 2.400,00 € 1 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ & 
ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ 

30000000-9 1.200,00 € 3 3.600,00 € 864,00 € 4.464,00 € 

11 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) – 
ΒΑΣΗ 

30000000-9 700,00 € 3 2.100,00 € 504,00 € 2.604,00 € 

12 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) – 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

30000000-9 700,00 € 3 2.100,00 € 504,00 € 2.604,00 € 

13 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) - 
ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

30000000-9 1.800,00 € 3 5.400,00 € 1.296,00 € 6.696,00 € 

14 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) - 
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

30000000-9 1.000,00 € 3 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 € 

15 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) 

30000000-9 1.200,00 € 3 3.600,00 € 864,00 € 4.464,00 € 

16 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE 30237470-4 3.695,00 € 3 11.085,00 € 665,10 € 11.750,10 € 

17 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
(FEEDER) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
BRAILLE 

30237470-4 1.000,00 € 3 3.000,00 € 180,00 € 3.180,00 € 

18 ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
BRAILLE 

30000000-9 4.600,00 € 3 13.800,00 € 828,00 € 14.628,00 € 

19 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΝΑΓΛΥΦΗΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ BRAILLE 

30000000-9 1.200,00 € 3 3.600,00 € 864,00 € 4.464,00 € 

20 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

30000000-9 450,00 € 3 1.350,00 € 324,00 € 1.674,00 € 

21 ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ  
ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

30000000-9 160,00 € 3 480,00 € 115,20 € 595,20 € 

22 ΙΧΝΟΣΦΑΙΡΑ 30237440-5 330,00 € 3 990,00 € 237,60 € 1.227,60 € 

23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΒΡΟΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ, ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

30000000-9 280,00 € 3 840,00 € 201,60 € 1.041,60 € 

24 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΗΣ 31214100-0 100,00 € 3 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

25 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΦΙΞΙΜΟ 31214100-0 250,00 € 3 750,00 € 180,00 € 930,00 € 
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26 ΣΠΑΣΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 

31214100-0 360,00 € 3 1.080,00 € 259,20 € 1.339,20 € 

27 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΜΑΛΑΚΟΣ 

31214100-0 70,00 € 3 210,00 € 50,40 € 260,40 € 

28 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΣΚΛΗΡΟΣ 

31214100-0 70,00 € 3 210,00 € 50,40 € 260,40 € 

29 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 31214100-0 70,00 € 3 210,00 € 50,40 € 260,40 € 

30 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 30237420-9 420,00 € 3 1.260,00 € 302,40 € 1.562,40 € 

31 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΑΚΟΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΟΜΙΛΗΤΗ 

30000000-9 770,00 € 1 770,00 € 184,80 € 954,80 € 

32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΑΚΟΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΚΡΟΑΤΗ 

30000000-9 900,00 € 1 900,00 € 216,00 € 1.116,00 € 

33 ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOY ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

48000000-8 105,00 € 22 2.310,00 € 554,40 € 2.864,40 € 

34 ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF 

48000000-8 180,00 € 5 900,00 € 216,00 € 1.116,00 € 

35 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

48000000-8 130,00 € 5 650,00 € 156,00 € 806,00 € 

36 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

48000000-8 135,00 € 5 675,00 € 162,00 € 837,00 € 

37 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 48000000-8 1.200,00 € 3 3.600,00 € 864,00 € 4.464,00 € 

38 ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΓΡΑΦΗ BRAILLE 

48000000-8 650,00 € 3 1.950,00 € 117,00 € 2.067,00 € 

39 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

48000000-8 120,00 € 3 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

40 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

48000000-8 100,00 € 3 300,00 € 18,00 € 318,00 € 

41 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 39121100-7 140,00 € 9 1.260,00 € 302,40 € 1.562,40 € 

42 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

39121100-7 480,00 € 3 1.440,00 € 345,60 € 1.785,60 € 

43 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 39110000-6 90,00 € 14 1.260,00 € 302,40 € 1.562,40 € 

44 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 39122200-5 260,00 € 3 780,00 € 187,20 € 967,20 € 

45 ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 44112300-1 255,00 € 6 1.530,00 € 367,20 € 1.897,20 € 

46 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΡΟΥΧΩΝ 39136000-4 60,00 € 3 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

Γενικό Σύνολο 102.760,00 € 19.238,10 € 121.998,10 € 
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Χρηματοδότηση 

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"», 

Κωδ. ΣΑ Ε3451.  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 02 της Πράξης ΠΡΟΣΒΑΣΗ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του 

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

με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6544/12-12-2019 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", και έχει λάβει κωδικό MIS 

5047430. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (2019ΣΕ34510174).  

Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και ειδικότερα του έργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 02: Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠαΔΑ - Προμήθεια Εξοπλισμού» (κωδ. έργου: 80779), του 

οικονομικού έτους 2021 (Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008009949, Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 

21REQ008009961, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 67Δ946Μ9ΞΗ-2ΨΔ). 

 
Τεκμηρίωση προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού προέκυψε 

(α) από τον αρχικό Προϋπολογισμό του Υποέργου 02 της Πράξης, όπως αποτυπώθηκε στο εγκεκριμένο 

ΤΔΕ με βάση την αρχική εκτίμηση των αναγκών και την έρευνα αγορά το 2019, και όπου 

προβλέπονταν τα εξής: 

1  Προμήθεια (3 Χ 3 =) 9 θέσεων ανάγνωσης για ΦμεΑ για τις Βιβλιοθήκες των 
Παν/πόλεων του ΠΑΔΑ  

109.500,00 € 

2  Προμήθεια 12 Η/Υ και 2 εκτυπωτών για το νέο προσωπικό του έργου 3 12.500,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 02 (ευρώ)  122.000,00 € 

(β) την επικαιροποίηση των αναγκών σύμφωνα με την τροποποίηση του ΤΔΕ τον 4/2021 (απασχολούνται 

πλέον στην Πράξη για παροχή υπηρεσιών 13 άτομα αντί των 12 αρχικών, εξ αποστάσεως εργασία των 

απασχολούμενων εκ περιτροπής, ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες ΚΥΑ λόγω Covid-19), και 

(γ) την επικαιροποίηση των τιμών με νέα έρευνα αγοράς στην αρχή του 2021. 

 

Ομαδοποιημένα κατά είδη, ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής: 

Η/Υ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - Νέο Προσωπικό (13 άτομα)  12.958,00 €  

101.081,30 € Η/Υ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ – Βιβλιοθήκες (9 θέσεις ανάγνωσης)  14.979,20 €  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (9 θέσεις ανάγνωσης)  73.144,10 €  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (9 θέσεις ανάγνωσης)  5.623,40 €  
12.918,80 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ (9 θέσεις ανάγνωσης)  7.295,40 €  

ΕΠΙΠΛΑ (9 θέσεις ανάγνωσης)  7.998,00 €  7.998,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  121.998,10 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Σχέδιο Σύμβασης  
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

___/80779/2021 

 
 Αιγάλεω: ___/___/202__ 

Αριθ. πρωτ.: ________/___-___-202__ 
 

 

Στο Αιγάλεω σήμερα ___/___/202__ ημέρα _______________ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στη 

διεύθυνση Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω, Τ.Κ.12243 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω), με Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997018524 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 

1019.E00934.00117, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δρ. Ιωάννη Κ. Καλδέλλη, Πρόεδρο του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής, δυνάμει της με αρ. 58469/22-

07-2021 (Φ.Ε.Κ. τ. B’ 3752/13-08-2021) απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

(στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») 

2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών ΠΑΔΑ - Προμήθεια Εξοπλισμού» (με ρήτρα ευελιξίας ΕΤΠΑ)», κ. ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ. 

3. Ο/Η ______(σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο______ 

με την επωνυμία «________________» και με το διακριτικό τίτλο «______________», που εδρεύει 

_________________________ (ΑΦΜ: ________, ΔΟΥ: __________, Τ.Κ. _______, νομίμως 

εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον _________________________ (στο εξής ο 

«Ανάδοχος»), 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) την με αρ. πρωτ. ______/___-___-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC00_______) και τα λοιπά έγγραφα 

της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας. 

2) Την με αρ. πρωτ. _______/___-___-2021 διατύπωση θετικής γνώμης της ΔΑ/ΕΦ κατά τη διενέργεια 

του προσυμβατικού ελέγχου της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 

137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ Β 5968/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 





 

 
Κωδικός ΟΠΣ: 5047430 (Κωδ. Απόφασης 8394) 

Σελίδα 83 από 95 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3) Την με .αρ. ___/___-___-2021 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 21AWRD00_______), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, 

στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. _______/___-___-2021 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής 

προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 

___/___/2021. 

4) Την από ___-___-2021 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την 

έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση 

του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης] 

5) Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 

Ν.4412/2016: 

‐ η με αρ. πρωτ. _______/___-___-2021 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της 

‐ η προσφορά του Αναδόχου 

6) Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. _______________/___-___-202__ εγγυητική επιστολή της 

τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/______, 

ποσού ________________ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια των ειδών του πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της Διακήρυξης. 

 

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα 

   

   

   

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, 

στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"», 

Κωδ. ΣΑ Ε3451.  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 02 της Πράξης ΠΡΟΣΒΑΣΗ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 
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«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του 

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

με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6544/12-12-2019 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", και έχει λάβει κωδικό MIS 

5047430. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (2019ΣΕ34510174).  

Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και ειδικότερα του έργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 02: Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠαΔΑ - Προμήθεια Εξοπλισμού» (κωδ. έργου: 80779), του 

οικονομικού έτους 2021 (Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008009949, Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 

21REQ008009961, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 67Δ946Μ9ΞΗ-2ΨΔ). 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 1054/13-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008009961, ΑΔΑ: 

67Δ946Μ9ΞΗ-2ΨΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης 

3.1 Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30 

ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης του συμφωνητικού στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

3.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας  

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:  

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ 

του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 

διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα 

λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη 

τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται 

στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

4.3. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της Διακήρυξης, με δεδομένο πως η εν θέματι σύμβαση προμηθειών 

προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, υποχρεούται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4819/2021.  





 

 
Κωδικός ΟΠΣ: 5047430 (Κωδ. Απόφασης 8394) 

Σελίδα 85 από 95 

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου 

δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 

στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016. 

Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού είναι ο __________ 

4.4. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.3. της Διακήρυξης, δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 

αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της 

σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής 

που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν 

να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

4.5. ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε __________€, πλέον ΦΠΑ ___% όπως προκύπτει από την 

προσφορά του αναδόχου και καταγράφεται, ανά είδος και συνολικά, στον παρακάτω πίνακα. 

 

α/α Περιγραφή είδους 
Αξία 

Μονάδας 
Ποσό 
τητα 

Σύνολο 
καθαρής 

αξίας 

Αξία 
Φ.Π.Α. 
(24%) 

Συνολική 
Αξία 

       

       

       

Σύνολα    

 

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης, με το 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών της σύμβασης.  

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως 

ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

κ.λπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) 

ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των 

σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την 

ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η 

αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 

107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η 

αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.  

 

Άρθρο 6 

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά. στο χρόνο , τρόπο και τόπο που καθορίζονται στα 

άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης. 

Το υλικό θα πρέπει να παραδοθεί ως εξής:  

1. Παράδοση όλων των ειδών για τις 6 θέσεις ανάγνωσης, στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 

1 ΠΑΔΑ (Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243, Κτίριο Κ-1, ισόγειο). 

2 Παράδοση όλων των ειδών για τις 3 θέσεις ανάγνωσης, στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 

2 ΠΑΔΑ (Θηβών 250 και Π. Ράλλη, Αιγάλεω 12241, Κτίριο Βιβλιοθήκης, ισόγειο). 

3. Παράδοση των 13 Η/Υ και 2 εκτυπωτών για το νέο προσωπικό της Πράξης, καθώς και όλων των 

λογισμικών γενικού και ειδικού σκοπού, στο Γραφείο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, Αίθουσα ΖΒ-110, 1ος 

όροφος, Κτίριο Ζ, Πανεπιστημιούπολη 2 ΠΑΔΑ (Θηβών 250 και Π. Ράλλη, Αιγάλεω 12241). 

4. Εγκατάσταση των 9 θέσεων ανάγνωσης (επίπλων, Η/Υ και υποστηρικτικών τεχνολογιών) στις 

αίθουσες εντός των Βιβλιοθηκών 1 και 2 ΠΑΔΑ που θα υποδειχθούν. 

 

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. 

της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού 

ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης. 
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H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους 

ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον 

Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.  

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης  

6.3 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 6.2.2. της διακήρυξης.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.  

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας 

σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει 

τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται 

στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7 

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και 

την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της 

Διακήρυξης. 

7.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης. 

7.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 8 

Υπεργολαβία 
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8.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  

8.2. Ο Ανάδοχος με το από __-__-202__ έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και 

σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την 

επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, 

οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 

παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

8.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

4.4.3. της Διακήρυξης. 

8.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται 

να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην 

αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου. 

 

Άρθρο 9 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος 

από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης 

της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 

της Διακήρυξης. 

9.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 

206 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της 

Διακήρυξης. 

9.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει 

εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 
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προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της 

σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 

φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 

θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 

οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής. 

 

Άρθρο 10 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

10.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

4.5 της Διακήρυξης. 

10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 11 

Ανωτέρα Βία 

11.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

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

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 

προμήθειας. 

 

Άρθρο 12 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα 

αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές 
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συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 13 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

 

Άρθρο 14 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα  

α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και  

β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης. 

14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -

Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), 

μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες 

συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  

14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 

το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 

5.4. της Διακήρυξης.  

 

Άρθρο 15 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)  

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 

Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 

συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 

ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 

επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 

Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους 

συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 

ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση 
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συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, 

αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: 

(α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, 

(β) στοιχείων επικοινωνίας,  

(γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων,  

(δ) γενικών πληροφοριών,  

(ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών,  

(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους 

όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή 

στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 

δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς 

φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από 

την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε 

περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας 

της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 

Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, 

διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό 

πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από 

αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 

του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 

επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση 

των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου 

νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 

Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email: dpo@uniwa.gr). 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 

συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 

παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο 

βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 

δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  
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γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 

εκτελούντος την επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση 

των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 

επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 

υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της 

Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη 

της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και 

διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 

προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  
 

Άρθρο 16 

Λοιποί όροι 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 Για τον Ανάδοχο 

Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

Δρ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης 
Καθηγητής 

  

   

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη 
ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ 
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

[επισυνάπτεται στο συμφωνητικό] 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 

δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 

ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας 

στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες 

συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 

ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη 

λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που 

αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή 

συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε 

τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε 

σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως 

στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά 

στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον 

εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην 

παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του 

συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
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αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 

της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της 

αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της 

σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί 

την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών 

οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου 

βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης 

συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

Ο υπεργολάβος ______________________ έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και 

ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που 

περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ________ (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο ________ 

με την επωνυμία ________ και με το διακριτικό τίτλο «________», που εδρεύει ________ (ΑΦΜ: 

________, ΔΟΥ: ________, Τ.Κ. ________, νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον 

________  

Υπογραφή/Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Συνημμένα της παρούσας διακήρυξης περιλαμβάνονται :  

1. Πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της παρούσας διακήρυξης σε 
μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης.  

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείου .xml το οποίο θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να το συμπληρώσουν 
μέσω της υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 

 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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