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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090024798 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1019.Ε00287.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 541 24 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2310-996871, 2310991339 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) admin-tp@auth.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΑΧΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΓΝΩΣΙΔΗΣ 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Πανεπιστήμιο, που αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) του 
Παραρτήματος Ι του 4412/2016, όπως ισχύει, και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου «2021NA34600345 (2019ΣΕ04600036)».  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού 
εξοπλισμού για διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ», το οποίο έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθμ. πρωτ. 
147927/Β9/Φ33/619/17-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει λάβει κωδικό MIS 
5149459, ΥΕ 61.  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 38000000-5 Εξοπλισμός Εργαστηριακός. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πενήντα τέσσερα (54) τμήματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

α/α ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ 
Τίτλος επιστημονικού 

οργάνου 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή 
μονάδος 
με ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή με 

ΦΠΑ 

1 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Σύστημα παρακολούθησης 
αντικειμένων/κίνησης 
(motion tracking system) 

1 8.064,52 10.000,00 8.064,52 10.000,00 

2 
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ 

Φορητό σύστημα 
καταγραφής 
οφθαλμοκίνησης υψηλής 
συχνότητας 

1 17.016,13 21.100,00 17.016,13 21.100,00 

3 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
Ηλεκτρονική συστοιχία 
αξιολόγησης γνωστικού 
ελέγχου 

2 2.500,00 3.100,00 5.000,00 6.200,00 

4 ΦΥΣΙΚΗΣ 

Ραδιενεργός πηγή και 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα 
διάταξης Φασματοσκοπίας 
Mössbauer 

1 16.451,61 20.400,00 16.451,61 20.400,00 

5 ΦΥΣΙΚΗΣ 
Ψηφιακός παλμογράφος 4 
καναλιών, 100ΜΗz 

12 456,99 566,67 5.483,87 6.800,00 

6 ΦΥΣΙΚΗΣ Laser αερίου He-Ne 1 7.016,13 8.700,00 7.016,13 8.700,00 

7 ΦΥΣΙΚΗΣ 
Laser συνεχούς εκπομπής 
διοδικής άντλησης 

1 14.516,13 18.000,00 14.516,13 18.000,00 

8 XHMEIAΣ 
Κάθετη υπερκατάψυξη - 86 
oC 

1 12.096,77 15.000,00 12.096,77 15.000,00 

9 XHMEIAΣ Ψηφιακοί αναδευτήρες 10 241,94 300,00 2.419,35 3.000,00 

10 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Στερεοσκόπια 14 604,84 750,00 8.467,74 10.500,00 

11 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μικροσκόπια 10 1.370,97 1.700,00 13.709,68 17.000,00 

12 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

Σύστημα µη επανδρωμένου 
ελικοφόρου αεροσκάφους 
(UAV) για αποτύπωση 
γεωλογικών επιφανειών και 
δημιουργία τρισδιάστατου 
μοντέλου 

1 4.596,77 5.700,00 4.596,77 5.700,00 

13 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
Στερεομικροσκόπιο 
ανακλώμενου και 
διερχόμενου φωτισμού 

1 9.032,26 11.200,00 9.032,26 11.200,00 

14 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
Αυτόματος μετεωρολογικός 
σταθμός 

1 7.096,77 8.800,00 7.096,77 8.800,00 

15 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
Συσκευή μέτρησης της 
φθοράς από τριβή με τα 
παρελκόμενά της 

1 9.516,13 11.800,00 9.516,13 11.800,00 

16 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
Σύστημα για την κατασκευή 
λεπτών τομών 

1 55.645,16 69.000,00 55.645,16 69.000,00 

17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Εκτυπωτής 3 διαστάσεων 
(3D printer) 

1 3.870,97 4.800,00 3.870,97 4.800,00 
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α/α ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ 
Τίτλος επιστημονικού 
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Ποσότητα 
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με ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή με 

ΦΠΑ 

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Πιεζοηλεκτρικοί ελεγκτές 
γραμμικής κίνησης υψηλής 
ακρίβειας nm και 
απομακρυσμένου 
ενσύρματου ελέγχου 

3 887,10 1.100,00 2.661,29 3.300,00 

19 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μετρητικός σταθμός αέριων 
ρύπων και αιωρούμενων 
σωματιδίων  

1 12.580,65 15.600,00 12.580,65 15.600,00 

20 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Υψηλής ανάλυσης, 
πολυδεσμικό ηχοβολιστικό 
σύστημα για αποτύπωση 
της μορφολογίας του 
πυθμένα στα ρηχά νερά 
(high-resolution, shallow  
water Multi-Beam 
Hydrographic Echo Sounder) 

1 4.032,26 5.000,00 4.032,26 5.000,00 

21 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Πλήρες σύστημα 
αεροσυμπίεσης 
επαγγελματικής χρήσης  

1 5.161,29 6.400,00 5.161,29 6.400,00 

22 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3D εκτυπωτής 1 6.733,87 8.350,00 6.733,87 8.350,00 

23 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Εκτυπωτής για 
τρισδιάστατες εκτυπώσεις 

1 4.475,81 5.550,00 4.475,81 5.550,00 

24 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ολοκληρωμένο σύστημα 
ελέγχου ανεστραμμένου 
εκκρεμούς σε οριζόντια 
ράγα κίνησης 

1 10.161,29 12.600,00 10.161,29 12.600,00 

25 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Φορητή (επιτραπέζια) 
συσκευή για την 
παρακολούθηση της 
συγκέντρωσης 
αιωρούμενων σωματιδίων  

1 6.129,03 7.600,00 6.129,03 7.600,00 

26 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Ψηφιακός παλμογράφος  1 19.112,90 23.700,00 19.112,90 23.700,00 

27 
ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
Λουμινόμετρο μικροπλάκας 1 23.709,68 29.400,00 23.709,68 29.400,00 

28 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Φορητός, παθητικός 
ανιχνευτής υπερύθρων για 
την μέτρηση ροών πεζών  

2 3.991,94 4.950,00 7.983,87 9.900,00 

29 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

PLOTTER- Συσκευή 
εκτύπωσης χαρτών και 
σχεδίων μεγάλου format 

1 8.064,52 10.000,00 8.064,52 10.000,00 

30 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

Γραφίδα σχεδίασης με 
Οθόνη 31,5 " 

2 3.225,81 4.000,00 6.451,61 8.000,00 

31 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
10κάναλο σύστημα 
αναλογικών επεξεργαστών 
ηχητικού σήματος  

1 4.758,06 5.900,00 4.758,06 5.900,00 

32 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Σύστημα υπολογιστικής 
έρευνας της μουσικής 
ερμηνείας  

1 4.112,90 5.100,00 4.112,90 5.100,00 
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33 ΘΕΑΤΡΟΥ 
Σύστημα αναβάθμισης 
φωτιστικού εξοπλισμού 

2 2.903,23 3.600,00 5.806,45 7.200,00 

34 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
Ολοκληρωμένο φορητό 
σύστημα καταγραφής ήχων 

3 4.096,77 5.080,00 12.290,32 15.240,00 

35 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ψυχομετρικά εργαλεία για 
την αξιολόγηση της 
νοημοσύνης, της γλώσσας, 
της μνήμης, της 
λειτουργικότητας, και της 
κινητικότητας σε παιδιά 
ή/και ενήλικες 

1 7.217,74 8.950,00 7.217,74 8.950,00 

36 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Κλίβανος υγρής 
αποστείρωσης 

1 15.000,00 18.600,00 15.000,00 18.600,00 

37 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εύκαμπτο 
ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο 
με επαναφορτιζόμενη 
φορητή πηγή φωτισμού led 

2 4.032,26 5.000,00 8.064,52 10.000,00 

38 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ιξωδόμετρο 1 9.516,13 11.800,00 9.516,13 11.800,00 

39 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Σύστημα αρχειοθέτησης και 
επεξεργασίας ιατρικών 
εικόνων 

1 4.274,19 5.300,00 4.274,19 5.300,00 

40 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Κάθετος κλίβανος υγρής 
αποστείρωσης 100 λίτρων 

1 4.919,35 6.100,00 4.919,35 6.100,00 

41 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Ενδοστοματικός σαρωτής 
(scanner) ψηφιακής 
αποτύπωσης με δυνατότητα 
σχεδιασμού 
αποκαταστάσεων 
συνοδευόμενο από 
υπολογιστή και ανάλογο 
λογισμικό 

1 13.548,39 16.800,00 13.548,39 16.800,00 

42 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Πιεζοτόμος 1 4.032,26 5.000,00 4.032,26 5.000,00 

43 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Κάθετος καταψύκτης βαθιάς 
κατάψυξης 

1 8.467,74 10.500,00 8.467,74 10.500,00 

44 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Ψηφιακός σαρωτής με 
πλάκες φωσφόρου 

1 3.951,61 4.900,00 3.951,61 4.900,00 

45 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
Περιστροφικοί εξατμιστήρες 
κενού (rotary evaporators) 
με σύστημα αντλίας κενού 

3 5.282,26 6.550,00 15.846,77 19.650,00 

46 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Επωαστικός θάλαμος 1 3.870,97 4.800,00 3.870,97 4.800,00 

47 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
Σύστημα παρακολούθησης 
υπόγειων νερών  

1 5.080,65 6.300,00 5.080,65 6.300,00 

48 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
Φορητός μετρητής 
φθορισμού 

1 4.233,87 5.250,00 4.233,87 5.250,00 

49 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

Θερμοκυκλοποιητής με 
πολλαπλές λειτουργίες για 
χρήση PCR (Polymerase 
Chain Reaction) 

1 4.516,13 5.600,00 4.516,13 5.600,00 

50 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στερεοσκόπια με 
ενσωματωμένο φωτισμό led 

16 362,90 450,00 5.806,45 7.200,00 
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51 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Σύστημα συσκευής 
ηλεκτραλιείας 

1 4.354,84 5.400,00 4.354,84 5.400,00 

52 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή - mirrorless (σώμα) 
με επαγγελματικό μεσαίο 
τηλεφακό τεχνολογίας 
mirrorless  

1 6.774,19 8.400,00 6.774,19 8.400,00 

53 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

(Θεσσαλονίκη) 

Σύστημα ανάλυσης άλματος 
και βάδισης 

1 5.887,10 7.300,00 5.887,10 7.300,00 

54 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

(Σέρρες) 

Μυοσκελετικός 
υπερηχοτομογράφος με 
σύνδεση ραδιοκυμάτων 

1 13.629,03 16.900,00 13.629,03 16.900,00 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού, 
για το σύνολο των ειδών του τμήματος. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και για τα πενήντα τέσσερα (54) τμήματα του Διαγωνισμού 
ανέρχεται στο ποσό των 493.217,74€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 611.590,00€  ΦΠΑ 24%). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά 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. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 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 άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»   

 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 δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

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

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

 της υπ’ αριθμ. 64233/8.6.2021 (Β’ 2453/9.6.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «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)» 

 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». 

 του ν. 4957/2022 (Α΄141/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» 

 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» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 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 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 
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για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

 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 

 της αριθμ. πρωτ. 147927/Β9/Φ33/619/17-11-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 9Ξ5946ΜΤΛΗ-ΦΤΞ) για την ένταξη του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση 
επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ», με κωδικό MIS 5149459,  
στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 της αριθμ. συνεδρίασης 3106/25-5-2022 απόφασης της Συγκλήτου (αριθμ. πρωτ. 71662/26-5-2022 
έγγραφο, ΑΔΑ: ΨΦ9Π46Ψ8ΧΒ-1ΡΗ, ΑΔΑΜ: 22REQ010631126) για την έγκριση της πίστωσης,  της 
προκήρυξης του διαγωνισμού και του περιεχομένου της σύμβασης 

- της αριθμ. 92795/30-8-2022 Πράξης του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 801/2-9-2022 τ. 
ΥΟΔΔ, περί «Καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης από τους Αντιπρυτάνεις, καθορισμός τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του Πρύτανη στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 
4957/2022» 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21-11-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
23.59.59. 

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) στις 25-
11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 5-10-2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό  2022/S 195-552318. 

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 11-10-2022.  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 171150 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις 11-10-2022.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν. 4412/2016. 

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://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   
www.auth.gr στη διαδρομή: http://auth.gr/news/tenders, στις 11-10-2022.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  

 

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. 

http://www.auth.gr/
http://auth.gr/news/tenders
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η αριθμ. 567/2022 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2022/S 195-552318) 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

5. η αριθμ. πρωτ. 147927/Β9/Φ33/619/17-11-2021 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 9Ξ5946ΜΤΛΗ-ΦΤΞ) για την ένταξη του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση 
επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ», με κωδικό MIS 
5149459,  στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

6. η αριθμ. 3106/25-5-2022 απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. πρωτ. 71662/26-5-2022 έγγραφο, ΑΔΑ: 

ΨΦ9Π46Ψ8ΧΒ-1ΡΗ, ΑΔΑΜ:22REQ010631126), για την έγκριση της πίστωσης, της προκήρυξης του 

διαγωνισμού και του περιεχομένου της σύμβασης 

7. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 13 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 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: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, 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 στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και 
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.  

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,  
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γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

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

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και  

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

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και όχι δεσμευτικά, επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. 

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

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  
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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 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, ποσού σύμφωνα με 
τον  παρακάτω πίνακα, ανά τμήμα του διαγωνισμού, σχετικό υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. 

α/α Τίτλος επιστημονικού οργάνου Ποσότητα 
Συνολική 

Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή με 

ΦΠΑ 

Εγγυητική 
επιστολή 

συμμετοχής 

1 
Σύστημα παρακολούθησης αντικειμένων/κίνησης (motion 
tracking system) 

1 8.064,52 10.000,00 161,00 

2 
Φορητό σύστημα καταγραφής οφθαλμοκίνησης υψηλής 
συχνότητας 

1 17.016,13 21.100,00 340,00 

3 Ηλεκτρονική συστοιχία αξιολόγησης γνωστικού ελέγχου 2 5.000,00 6.200,00 100,00 

4 
Ραδιενεργός πηγή και ηλεκτρονικά εξαρτήματα διάταξης 
Φασματοσκοπίας Mössbauer 

1 16.451,61 20.400,00 329,00 

5 Ψηφιακός παλμογράφος 4 καναλιών, 100ΜΗz 12 5.483,87 6.800,00 109,00 

6 Laser αερίου He-Ne 1 7.016,13 8.700,00 140,00 

7 Laser συνεχούς εκπομπής διοδικής άντλησης 1 14.516,13 18.000,00 290,00 

8 Κάθετη υπερκατάψυξη - 86 oC 1 12.096,77 15.000,00 241,00 

9 Ψηφιακοί αναδευτήρες 10 2.419,35 3.000,00 48,00 

10 Στερεοσκόπια 14 8.467,74 10.500,00 169,00 

11 Μικροσκόπια 10 13.709,68 17.000,00 274,00 

12 
Σύστημα µη επανδρωμένου ελικοφόρου αεροσκάφους (UAV) 
για αποτύπωση γεωλογικών επιφανειών και δημιουργία 
τρισδιάστατου μοντέλου 

1 4.596,77 5.700,00 91,00 

13 
Στερεομικροσκόπιο ανακλώμενου και διερχόμενου 
φωτισμού 

1 9.032,26 11.200,00 180,00 
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α/α Τίτλος επιστημονικού οργάνου Ποσότητα 
Συνολική 

Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή με 

ΦΠΑ 

Εγγυητική 
επιστολή 

συμμετοχής 

14 Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός 1 7.096,77 8.800,00 141,00 

15 
Συσκευή μέτρησης της φθοράς από τριβή με τα 
παρελκόμενά της 

1 9.516,13 11.800,00 190,00 € 

16 Σύστημα για την κατασκευή λεπτών τομών 1 55.645,16 69.000,00 1.112,00 

17 Εκτυπωτής 3 διαστάσεων (3D printer) 1 3.870,97 4.800,00 77,00 

18 
Πιεζοηλεκτρικοί ελεγκτές γραμμικής κίνησης υψηλής 
ακρίβειας nm και απομακρυσμένου ενσύρματου ελέγχου 

3 2.661,29 3.300,00 53,00 

19 
Μετρητικός σταθμός αέριων ρύπων και αιωρούμενων 
σωματιδίων  

1 12.580,65 15.600,00 251,00 

20 

Υψηλής ανάλυσης, πολυδεσμικό ηχοβολιστικό σύστημα για 
αποτύπωση της μορφολογίας του πυθμένα στα ρηχά νερά 
(high-resolution, shallow water Multi-Beam Hydrographic 
Echo Sounder) 

1 4.032,26 5.000,00 80,00 

21 Πλήρες σύστημα αεροσυμπίεσης επαγγελματικής χρήσης  1 5.161,29 6.400,00 103,00 

22 3D εκτυπωτής 1 6.733,87 8.350,00 134,00 

23 Εκτυπωτής για τρισδιάστατες εκτυπώσεις 1 4.475,81 5.550,00 89,00 

24 
Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ανεστραμμένου εκκρεμούς 
σε οριζόντια ράγα κίνησης 

1 10.161,29 12.600,00 203,00 

25 
Φορητή (επιτραπέζια) συσκευή για την παρακολούθηση της 
συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων  

1 6.129,03 7.600,00 122,00 

26 Ψηφιακός παλμογράφος  1 19.112,90 23.700,00 382,00 

27 Λουμινόμετρο μικροπλάκας 1 23.709,68 29.400,00 474,00 

28 
Φορητός, παθητικός ανιχνευτής υπερύθρων για την μέτρηση 
ροών πεζών  

2 7.983,87 9.900,00 159,00 

29 
PLOTTER- Συσκευή εκτύπωσης χαρτών και σχεδίων μεγάλου 
format 

1 8.064,52 10.000,00 161,00 

30 Γραφίδα σχεδίασης με οθονη 31,5 " 2 6.451,61 8.000,00 129,00 

31 
10κάναλο σύστημα αναλογικών επεξεργαστών ηχητικού 
σήματος 

1 4.758,06 5.900,00 95,00 

32 Σύστημα υπολογιστικής έρευνας της μουσικής ερμηνείας 1 4.112,90 5.100,00 82,00 

33 Σύστημα αναβάθμισης φωτιστικού εξοπλισμού 2 5.806,45 7.200,00 116,00 

34 Ολοκληρωμένο φορητό σύστημα καταγραφής ήχων 3 12.290,32 15.240,00 245,00 

35 
Ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση της νοημοσύνης, 
της γλώσσας, της μνήμης, της λειτουργικότητας, και της 
κινητικότητας σε παιδιά ή/και ενήλικες 

1 7.217,74 8.950,00 144,00 

36 Κλίβανος υγρής αποστείρωσης 1 15.000,00 18.600,00 300,00 

37 
Εύκαμπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο με 
επαναφορτιζόμενη φορητή πηγή φωτισμού led 

2 8.064,52 10.000,00 161,00 

38 Ιξωδόμετρο 1 9.516,13 11.800,00 190,00 

39 Σύστημα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων 1 4.274,19 5.300,00 85,00 
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α/α Τίτλος επιστημονικού οργάνου Ποσότητα 
Συνολική 

Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή με 

ΦΠΑ 

Εγγυητική 
επιστολή 

συμμετοχής 

40 Κάθετος κλίβανος υγρής αποστείρωσης 100 λίτρων 1 4.919,35 6.100,00 98,00 

41 
Ενδοστοματικός σαρωτής (scanner) ψηφιακής αποτύπωσης 
με δυνατότητα σχεδιασμού αποκαταστάσεων συνοδευόμενο 
από υπολογιστή και ανάλογο λογισμικό 

1 13.548,39 16.800,00 270,00 

42 Πιεζοτόμος 1 4.032,26 5.000,00 80,00 

43 Κάθετος καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης 1 8.467,74 10.500,00 169,00 

44 Ψηφιακός σαρωτής με πλάκες φωσφόρου 1 3.951,61 4.900,00 79,00 

45 
Περιστροφικοί εξατμιστήρες κενού (rotary evaporators) με 
σύστημα αντλίας κενού 

3 15.846,77 19.650,00 316,00 

46 Επωαστικός θάλαμος 1 3.870,97 4.800,00 77,00 

47 Σύστημα παρακολούθησης υπόγειων νερών  1 5.080,65 6.300,00 101,00 

48 Φορητός μετρητής φθορισμού 1 4.233,87 5.250,00 84,00 

49 
Θερμοκυκλοποιητής με πολλαπλές λειτουργίες για χρήση 
PCR (Polymerase Chain Reaction) 

1 4.516,13 5.600,00 90,00 

50 Στερεοσκόπια με ενσωματωμένο φωτισμό led 16 5.806,45 7.200,00 116,00 

51 Σύστημα συσκευής ηλεκτραλιείας 1 4.354,84 5.400,00 87,00 

52 
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή - mirrorless (σώμα) με 
επαγγελματικό μεσαίο τηλεφακό τεχνολογίας mirrorless  

1 6.774,19 8.400,00 135,00 

53 Σύστημα ανάλυσης άλματος και βάδισης 1 5.887,10 7.300,00 117,00 

54 
Μυοσκελετικός Υπερηχοτομογράφος με σύνδεση 
Ραδιοκυμάτων 

1 13.629,03 16.900,00 272,00 

 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 22-8-2023, 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 κλειστό φάκελο 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: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  
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ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και  

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 
στις κάτωθι περιπτώσεις:  

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα 
ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει 
λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως». 

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,  

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 
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(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), 

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.  
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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 
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  Διατηρείται για λόγους αρίθμησης  
 

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,  

(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,  
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(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. 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.  
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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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό 
[σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης] ετήσιο κύκλο εργασιών για τα οικονομικά έτη 2019, 2020 και 
2021, ύψους τουλάχιστον ίσο  με το 100% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, του 
τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα τμήματα, οι ανωτέρω απαιτήσεις 
καλύπτονται αθροιστικά, δηλαδή το 100% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ των 
τμημάτων, για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς οφείλουν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών (2019, 2020 και 
2021), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση για είδη που σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης. Το ποσό της/των σύμβασης/σεων θα πρέπει να ανέρχεται/νται τουλάχιστον στο 100% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα τμήματα, οι ανωτέρω απαιτήσεις 
καλύπτονται αθροιστικά, δηλαδή στο 100% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ των 
τμημάτων, για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης.  

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το τμήμα του 
διαγωνισμού, για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός 
των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.  

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

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

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

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 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.8.2 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 ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση.  
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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 2.2.8.1 και 2.2.8.2, 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, 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, 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.  

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 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. 
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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 

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 κατ’ άρθρο 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 
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: 
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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..  

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.  

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 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 
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περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης 
γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

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 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας τριετίας 2019, 
2020, 2021. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών 
ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του 
συμμετέχοντος, συνοδευόμενων από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
Βεβαίωση καλής λειτουργίας/ εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των συμβάσεων που έχει 
εκτελέσει εντός των τριών τελευταίων οικονομικών ετών (2019, 2020 και 2021), για είδη που σχετίζονται με 
το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, το άθροισμα των οποίων να είναι ίσο με το 100% της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ του τμήματος, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 

Εάν ο παραλήπτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται η σχετική σύμβαση και 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης/ πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως 
υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

Εάν ο παραλήπτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη 
Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή 
εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος που θα συνοδεύεται από θεωρημένο 
αντίγραφο του τιμολογίου.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας από εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, από διεθνή 
πρότυπα που έχουν θεσπισθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - 
από εθνικά πρότυπα, από εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή «ισοδύναμα» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του 
Ν.4412/2016, που να είναι σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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 
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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, κλπ., 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 
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. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
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αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον 
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

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, ανά τμήμα του διαγωνισμού. 

   

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

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

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’ 
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εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
64233/8.6.2021 (Β’ 2453/9.6.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «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:  
(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: 





 

 

Σελίδα 31 

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.  

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 προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φάκελους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, 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 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 
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του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 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.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 
την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α, β, γ, δ και ε 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) την αίτηση συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία αναγράφονται τα Τμήματα για τα οποία 
υποβάλλεται η προσφορά 

δ) την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα 
δηλώνεται ότι παρέχεται η συγκατάθεση του συμμετέχοντα για την επεξεργασία από την Υπηρεσία και 
κοινοποίηση σε συνυποψηφίους στοιχείων/εγγράφων που υποβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προμήθειας εξοπλισμού, και περιέχουν 
προσωπικά δεδομένα. 

ε) την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν οι περιορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 5ια του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των 
ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από 
τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

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 

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

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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της 
Διακήρυξης αριθμ. 567/2022, 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. Προς απόδειξη της συνδρομής των τεχνικών προδιαγραφών 
υποβάλλονται συμπληρωμένοι, ψηφιακά υπογεγραμμένοι οι πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ι 
της διακήρυξης. 

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 τιμής 
και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
Η Οικονομική Προσφορά των ενδιαφερομένων συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της Οικονομικής Προσφοράς του συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως 
τιμή προσφοράς την τιμή (αριθμό) με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης, που προσφέρουν από την τιμή της προϋπολογισθείσας δαπάνης που ορίζεται από 
τη διακήρυξη, χωρίς το ΦΠΑ.  
Σημειώνεται ότι ως προσφερόμενη τιμή αναγράφεται η τιμή χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών του 
διαγωνισμού ανά τμήμα. 
Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 
Οικονομική Προσφορά).  
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

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.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  





 

 

Σελίδα 34 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) 
μηνών 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 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 και δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας 
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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, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 25-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ 
π.μ.  

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, 
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 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 
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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. 

 

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 2.2.8.2. 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 - 2.2.7  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 (3) 
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 κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 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.  
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
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 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.  

 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).    
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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. 
 
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 ΑΚ. 

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 ΑΚ. 

 

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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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 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 
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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 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. 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. 

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 
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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,  

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. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (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 (χωρίς ΦΠΑ) 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 περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 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 (χωρίς ΦΠΑ) 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/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς 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 των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 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.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι 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.2939/2001. 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.  

 

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 

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
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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.  

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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

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

 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσίας, επί του καθαρού ποσού.  

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
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 και στο Παράρτημα Ι, με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου. 

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 
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προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  

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) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας  

γ) 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: 

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. 

δ) 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.  
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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. 





 

 

Σελίδα 49 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι, εντός 
έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

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, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

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

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 





 

 

Σελίδα 50 

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

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

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

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

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

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

 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων. 

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, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

 

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

 

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

 

6.4  Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή της τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Θεσσαλονίκη, 11-10-2022  
 
 
 

                Ο Πρύτανης  
 
 
 
 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πενήντα τέσσερα (54) τμήματα ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΜΗΜΑ 1 

Σύστημα παρακολούθησης αντικειμένων/κίνησης (motion tracking system) 

Ολοκληρωμένο σύστημα αποτελούμενο κατ' ελάχιστο από τις κάτωθι επιμέρους μονάδες (με όλα τα 
παρελκόμενα εξαρτήματα προσαρμογής/διασύνδεσης) και με τις αντίστοιχες προδιαγραφές: 

• Δύο (2) κάμερες καταγραφής κίνησης ευρείας ζώνης υψηλής ταχύτητας (Ultra High FOV, High Speed 

Motion Camera: 1.3 MP resolution, +/- 0.30 mm 3D accuracy, 240 FPS native frame rate, 1000 FPS 

max frame rate),  

• Μεταγωγέας Δικτύου Ethernet με τροφοδοσία PoE, Κάρτα δικτύου, καλώδια και άλλα εξαρτήματα 

διασύνδεσης και με το απαραίτητο λογισμικό. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

Φορητό σύστημα καταγραφής οφθαλμοκίνησης υψηλής συχνότητας 

Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει head lock positioner με 220 Hz κάμερες και συγκεκριμένα: 

• USB capture device 

• Binocular system of two Focus Camera (220 Hz, standard 25mm lens) and illuminator system 

• Λογισμικό με δυνατότητα καταγραφής κατακόρυφης και οριζόντιας θέσης, μέγεθος pupil κλπ.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές (παρατίθεται και η 
αγγλική ορολογία για τεχνικούς λόγους): 

Σύστημα 
παρακολούθησης ματιών 

ΝΑΙ 

Μέθοδος εντοπισμού Υπέρυθρο, φωτεινή κόρη ματιού, σκοτεινή κόρη ματιού 

Λογισμικό Η/Υ 

Αρχή μετρήσεων Μόνο κόρη ματιού, μόνο αντανάκλαση του κερατοειδούς, και τα δυο 

Ακρίβεια 0.25 μοιρες  – 1.0 σε οπτικό τόξο 

Χωρική ανάλυση 0.15 μοίρες σε οπτικό τόξο 

Χρονική επίλυση 220hz 

Ανάλυση κόρης ματιού 0.03 mm ή καλύτερο 

Βαθμονόμηση 

Η βαθμονόμηση να απαιτείται μόνο μία φορά ανά θέμα. Χρόνος 
ρύθμισης νέου θέματος μεταξύ 1-5 λεπτών. Οι ρυθμίσεις 
βαθμονόμησης να μπορούν να αποθηκευτούν και να  
επαναχρησιμοποιηθούν. Λειτουργία Easy Slip Correction και εκ νέου 
παρουσίαση ελεύθερων σημείων βαθμονόμησης. 
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Αυτόματο όριο 

Το πρόγραμμα να σαρώνει πάνω από την εικόνα βίντεο για την κόρη 
ή/και για την αντανάκλαση του κερατοειδούς. Το όριο φωτεινότητας 
για τη διάκριση αυτών να μπορεί να προσαρμοστεί. Να απαιτείται 
ελάχιστη ή καθόλου χειροκίνητη ρύθμιση. 

Εγγραφή δεδομένων 

Δεδομένα ματιών: X, Y θέση βλέμματος, ύψος και πλάτος κόρης, 
οφθαλμική στρέψη, χρόνος δέλτα, συνολικός χρόνος και περιοχές 
ενδιαφέροντος (ROI). 
Οι ασύγχρονες εγγραφές να περιλαμβάνουν: δείκτες μετάβασης 
κατάστασης, πατήματα πλήκτρων, δεδομένα από άλλα 
προγράμματα. 
Τα δεδομένα να αποθηκεύονται σε αρχεία ASCII. 

Επικοινωνία 
πραγματικού χρόνου 

Διεπαφή μεταξύ του λογισμικού και του προγράμματός που να  
περιλαμβάνει: DLL με κοινόχρηστη μνήμη, αρχεία .h και .lib καθώς 
και δείγμα πηγαίου κώδικα γραμμένο σε γλώσσα C. 
Σειριακή θύρα: Να στέλνει πακέτα δεδομένων ματιού και ασύγχρονα 
πακέτα ισοδύναμα με πληροφορίες σε αρχεία δεδομένων ASCII σε 
ταχύτητες έως και 56K.  
Αναλογική έξοδο: Επιλέξιμες μονοπολικές ή διπολικές περιοχές 
τάσης: +/- 10, 5, 2,5 Επιλέξιμα στοιχεία δεδομένων: θέση βλέμματος 
(x,y), κόρη (h,w), ταχύτητα (dx,dy) και ακατέργαστη κόρη, λάμψη ή 
διανυσματικά δεδομένα. Δυνατότητες TTL. Επιλογές 2, 4 ή 8 
καναλιών. 
Ethernet: πλήρης συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο μεταξύ 
συσκευών με υποστήριξη ethernet. 

Επιτρεπόμενη κίνηση 
κεφαλής: 

Οριζόντια: : +/- 44ο του οπτικού τόξου, κάθετα: +/- 20ο του οπτικού 
τόξου 

Οπτική εμβέλεια: 
Μέτρηση ύψους και πλάτους της κόρης με ακρίβεια καλύτερη από 
0,03 mm στιγμιαία (χωρίς μέσο όρο). 

Ανάλυση κόρης 
ματιού 

Η οπτική θέαση θα ξεκινά σε μια κατά προσέγγιση βαθμονομημένη 
κατάσταση που είναι επαρκής για τον προσδιορισμό των 
τεταρτημορίων της οθόνης ή για άλλες μετρήσεις σχετικής κίνησης, 
όπως οι αντικειμενικές εργασίες προτίμησης του βλέμματος. 

Βαθμονόμηση: 

Για την ακριβή θέση του βλέμματος, η βαθμονόμηση θα απαιτείται 
μόνο μία φορά ανά υποκείμενο. Ο χρόνος εγκατάστασης νέου 
υποκειμένου κυμαίνεται μεταξύ 1-5 λεπτών. Η ρύθμιση 
βαθμονόμησης θα αποθηκεύεται και θα επαναχρησιμοποιείται κάθε 
φορά που επιστρέφει το υποκείμενο.  

Αυτόματο όριο: 

Το πρόγραμμα θα σαρώνει την εικόνα βίντεο για την κόρη και/ή για 
την αντανάκλαση του κερατοειδούς. Θα πρέπει να απαιτείται 
ελάχιστη ή καθόλου χειροκίνητη ρύθμιση. 

Καταστολή 
ανοιγοκλείσεων: 

Αυτόματη ανίχνευση ανοιγοκλεισίματος και καταστολή. Δεδομένα 
ματιών: Χ, Υ, θέση του βλέμματος, ύψος και πλάτος της κόρης, 
οφθαλμική συστροφή, χρόνος δέλτα, συνολικός χρόνος και περιοχές 
ενδιαφέροντος (ROI).    

Εγγραφή δεδομένων 
Οι ασύγχρονες εγγραφές θα περιλαμβάνουν: δεδομένα από άλλα 
προγράμματα. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε αρχεία ASCII. 

  

Στον ίδιο υπολογιστή. 

Απρόσκοπτη διασύνδεση μεταξύ του ViewPoint και του 
προγράμματος. Θα πρέπει να περιλαμβάνει DLL με κοινή μνήμη, 
αρχεία .h και .lib καθώς και πηγαίο κώδικα γραμμένο σε γλώσσα C. 

 Σειριακή θύρα. 
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Να αποστέλλει πακέτα δεδομένων ματιού και ασύγχρονα πακέτα που 
ισοδυναμούν με πληροφορίες σε αρχεία δεδομένων ASCII σε 
ρυθμούς έως 56K. Να λαμβάνει δεδομένα πραγματικού χρόνου από 
άλλα προγράμματα και τα αποθηκεύει ασύγχρονα σε αρχεία 
δεδομένων. 

Επικοινωνία 
πραγματκού χρόνου 

Επιλογή AnalogOut.  

Επιλέξιμες μονοπολικές ή διπολικές περιοχές τάσης: +/- 10, 5, 2.5 

Επιλέξιμα στοιχεία δεδομένων: θέση του βλέμματος (x, y), κόρη (h, 
w), ταχύτητα (dx, dy) και ακατέργαστα δεδομένα κόρης, λάμψης ή 
διανύσματος. Δυνατότητες TTL, επιλογές 2, 4 ή 8 καναλιών. 

Επιλογή εισόδου/εξόδου TTL: Θα διασυνδεθούν τουλάχιστον οκτώ 
κανάλια εισόδου TTL για την τοποθέτηση κωδικών σήμανσης στο 
αρχείο δεδομένων ViewPoint. Τουλάχιστον οκτώ κανάλια εξόδου TTL 
θα υποδεικνύουν πότε η θέση του βλέμματος βρίσκεται εντός των 
περιοχών ενδιαφέροντος του ViewPoint ROI-0 έως ROI-7. 

Ethernet: Πλήρης συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των 
μηχανημάτων μέσω του Ethernet. 

Το ιστορικό των σημείων του βλέμματος, το ίχνος του βλέμματος, η 
διάρκεια της σταθεροποίησης, το μέγεθος της κόρης και οι περιοχές 
ενδιαφέροντος (ΑΟΙ) θα εμφανίζονται γραφικά πάνω στην εικόνα του 
ερεθίσματος.  

Εμφάνιση σε 
πραγματικό χρόνο 

Πανοραμικές απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο της θέσης Χ και Υ 
του βλέμματος, της ταχύτητας οφθαλμικής στρέψης, του πλάτους της 
κόρης και του λόγου διαστάσεων της κόρης. 

Παρουσίαση 
ερεθισμάτων: 

Οι εικόνες και οι ταινίες θα εμφανίζονται σε πλήρη παράθυρα 
ερεθισμάτων ή σε ΑΟΙ που καθορίζονται από τον χρήστη. 
Παρουσίαση ερεθίσματος ανάλογα με το βλέμμα μέσω λογικής 
κατάστασης. 

Απαιτήσεις 
συστήματος: 

OS: Windows 

Μηχανή: Pentium συμβατό 

Παρατίθενται οι προδιαγραφές και στην Αγγλική Γλώσσα 

• Tracking method: Infrared video. Bright pupil or dark pupil. Binocular options. 

• Software: PC 

• Measurement principle: 0.25o – 1.0o visual arc 

• Accuracy: 0.15o visual arc 

• Spatial resolution: Selectable by the user between 60 Hz and 30 Hz 

• Temporal resolution: Small movements should be allowed. Subject’s pupil and corneal reflection 

must remain within the camera image. 

• Allowable head movement: Horizontal: +/- 44o of visual arc Vertical: +/- 20o of visual arc 

• Visual range: Measures pupil height and width to better than 0.03 mm instantaneous. 

• Pupil size resolution: Software should start in a roughly calibrated state that is adequate for 

determining screen quadrants or other relative movement measurement such as objective 

preference-of-looking tasks. 

• Calibration: Calibration will be required only once per subject. New subject setup time between 1-5 

minutes. 

• Auto threshold: The program must scan over the video image for the pupil and/or for the corneal 

reflection. The luminance threshold for discriminating these must be adjusted. The auto threshold 

feature must provide good threshold levels automatically. Little or no manual adjustment should be 

required. 
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• Blink suppression: Automatic blink detection and suppression. 

• Data recorded: Asynchronous records should include: State transition markers, key presses, data 

from other programs. Data should be stored in ASCII files. 

• Real time communication AnalogOut option. Selectable unipolar or bipolar voltage ranges: +/- 10, 5, 

2.5 

• Ethernet: Full real-time synchronization across machines via the Ethernet. Gaze point history, gaze 

trace, fixation duration, pupil size and ROIs, should be graphically displayed over stimulus image.  

• Real-time display Real-time pan plots of X and Y position of gaze, velocity ocular torsion, pupil width 

and pupil aspect ratio. 

• Stimulus Presentation: Pictures and movies will be display in full stimulus windows or in user 

specified ROIs. 

• System requirements: OS: Windows. Machine: Pentium compatible 

 
 

ΤΜΗΜΑ 3 

Ηλεκτρονική συστοιχία αξιολόγησης γνωστικού ελέγχου 

Η συστοιχία θα πρέπει να «φιλοξενείται» σε πλατφόρμα που μπορεί να την υποστηρίξει. Θα πρέπει να 
είναι ένα σύστημα αποτελούμενο από ασύρματες, επαναφορτιζόμενες συσκευές, προσανατολισμένο 
στην μέτρηση και καταγραφή αντανακλαστικών και αντίδρασης με υψηλή ακρίβεια, κάνοντας χρήση 
οπτικών ή/και ακουστικών ερεθισμάτων. Οι συσκευές θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν σε 
διάφορες θέσεις και να "προγραμματιστούν" ανάλογα, υλοποιώντας έτσι διάφορους τύπους ασκήσεων 
μέτρησης επιδόσεων και αντανακλαστικών. Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχεται λογισμικό μέσω του 
οποίου θα μπορούν να καταχωρούνται χρήστες του συστήματος, να δημιουργούνται νέες ασκήσεις και 
να καταχωρούνται τα αποτελέσματα εκτέλεσης των ασκήσεων σε τοπική βάση δεδομένων. Τέλος 
πρέπει να υποστηρίζεται διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας σε βάση δεδομένων που βρίσκεται στο 
νέφος, όπως και τρόπος εξαγωγής των δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή. 
 
Η συστοιχία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
Υλικό (Hardware): 

• Τουλάχιστον επτά (7) Pads 

• Ένα (1) Master Pad με το καλώδιο τροφοδοσίας και φόρτισης του. 

• Τουλάχιστον επτά (7) φορτιστές USB 

• Ένα προ-ρυθμισμένο Access Point. 

• Ένα καλώδιο Ethernet τουλάχιστον ενός (1) μέτρου 

• Οδηγό χρήσης 

Λογισμικό:  

• Λογισμικό διαχείρισης του συστήματος, ικανό να διαχειρίζεται τους χρήστες και τα Pads, να 

δημιουργεί, τροποποιεί, εκτελεί, διαγράφει ασκήσεις, να εμφανίζει συγκριτικά αποτελέσματα των 

ασκήσεων και να τα αποτιμά και να τα εξάγει σε επεξεργάσιμη μορφή. 

Λοιπές υπηρεσίες:  

• Βασική εκπαίδευση 

• Υποστήριξη σε περίπτωση σφαλμάτων ή αποτυχιών του λογισμικού ή αστοχιών του υλικού 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας των Pads και του λογισμικού για τουλάχιστον 2 έτη. 
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ΤΜΗΜΑ 4 

Ραδιενεργός πηγή και ηλεκτρονικά εξαρτήματα διάταξης φασματοσκοπίας Mössbauer 

Το όργανο πρέπει να καλύπτει τις εξής προδιαγραφές ανά υποσύστημα: 

• Ραδιενεργός πηγή: 

Ενεργό Ισότοπο / μήτρα  57Co σε μήτρα Rh  

Ενεργότητα (activity)  50 mCi με ανοχή ±10%  

Πάχος μήτρας  Μέχρι 20 μm μέγιστο  

Διάμετρος μήτρας  Μέχρι 10 mm μέγιστο  

Προσαρμογή πηγής με την βάση της  Σπείρωμα Μ4  

Ζητούμενη ακτινοβολία  Ακτινοβολία γ 14.41 keV  

Φασματοσκοπικό πλάτος ζητούμενης 
ακτινοβολίας  

0.11 – 0.14 mm/s  

 

• Κύκλωμα προενίσχυσης απαριθμητή αερίου: 

Είσοδος  Θετικοί ή αρνητικοί παλμοί μέχρι και 10-8 Coulomb  

Τροφοδοσία  +/- 12 V / 50 mA  

Εμπέδηση εξόδου  50 Ω συμβατότητα με ενισχυτή Wissel AMP-1000  

Σταθερότητα  0.01% ανά °C  

Υποδοχές  Είσοδος – ‘Εξοδος σε BNC  
Υψηλή Τάση σε SHV  
Τροφοδοσία απαριθμητή αερίου συμβατού με LND 45431 σε 
MHV-D sub των 9 pin συμβατό με τυποποίηση Ortec/Canberra  

 

• Κύκλωμα γεννήτριας συχνοτήτων: 

Έξοδος Σήματος  Τριγωνικό σήμα αναφοράς Vpp – 600 Ω συμβατό με 
ηλεκτρομηχανικό μετατροπέα MA-260 και παλμού συγχρονισμού 
συμβατού με τυποποίηση Ortec/Canberra  

 

• Κύκλωμα oδηγού ηλεκτρομηχανικού μετατροπέα: 

Είσοδος Σήματος  0 - 20 Vpp  

Έξοδος  Συμβατότητα με Wissel MA-260  

Ταχύτητες οδήγησης  0 – 200 mm/s τουλάχιστον  

Σταθερά βαθμονόμησης  35 – 38 mm/s ανά V  

Γραμμικότητα  0.15 % μέχρι και 100 mm/s  

Ρυθμίσεις  Ταχύτητα, ενίσχυση βρόχου ανάδρασης, 
συχνοτική απόκριση βρόχου ανάδρασης  

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Σελίδα 57 

ΤΜΗΜΑ 5 

Ψηφιακός παλμογράφος 4 καναλιών 100ΜΗz 

 
Ψηφιακός Παλμογράφος, 4 καναλιών, με εύρος ζώνης 60ΜHz, ρυθμό δειγματοληψίας 150 MSa/s και 
κατακόρυφη ανάλυση 14-bit με 7 inch TFT -LCD οθόνη ανάλυσης τουλάχιστον 800 *480, με 1 Mpts FFT, 
με ρυθμό δειγματοληψίας τουλάχιστον 500 MSa/s και δυνατότητα option επιλογών για 16 ψηφιακά 
κανάλια.  
Αναλυτικές προδιαγραφές:  
 

• Τέσσερα (4) κανάλια εισόδου 

• Εύρος ζώνης 100 MHz 

• Να διαθέτει δύο μετατροπείς αναλογικού – ψηφιακού σήματος ADC ο καθένας με ρυθμό 
δειγματοληψίας 1 GSa/s. Όταν και τα τέσσερα κανάλια είναι ενεργοποιημένα, τότε κάθε κανάλι να έχει 
μέγιστο ρυθμό δειγματοληψίας 500 MSa/s. Με δύο κανάλια ενεργοποιημένα ο μέγιστος ρυθμός 
πρέπει  να είναι 1 GSa/s ανά κανάλι 

• Να διαθέτει τη νεώτερη γενιά τεχνολογίας SPO 

• Ο ρυθμός σύλληψης κυματομορφής: 100,000 wfm/s (σε κανονική λειτουργία), και 400,000 wfm/s (σε 
λειτουργία σειράς (sequence)). 

• Να υποστηρίζει τουλάχιστον 256-επίπεδα φωτεινότητας και χρωμάτων 

• Το μήκος εγγραφής κυματομορφής να είναι τουλάχιστον 14 Mpts 

• Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα σκανδαλισμού (Digital trigger system)  με μορφές: Edge, Slope, Pulse 
Width, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern 

• Η σειριακή διαμεσολάβηση σκανδαλισμού και αποκωδικοποίησης (Serial bus triggering and decoding) 
πρέπει να υποστηρίζει πρωτόκολλα  IIC, SPI, UART, RS232, CAN, LIN 

• Ο σκανδαλισμός του βίντεο (Video trigger) να υποστηρίζει και πρωτόκολλο HDTV 

• Να παρέχει χαμηλά επίπεδα θορύβου υποβάθρου  με κλίμακες τάσης από 500 μV/div έως 10 V/div. 

• Να διαθέτει διάφορα κουμπιά συντόμευσης εργασιών: κουμπί αυτόματης ρύθμισης (Auto Setup), 
Default, Cursors, Measure, Roll, History, Display/Persist, Clear Sweep, Zoom and Print 

• Να διαθέτει  λειτουργία καταγραφής ιστορικού κυματομορφής. Μέγιστο μήκος καταγραφής 
κυματομορφής: 80,000 frames 

• Να διαθέτει  λειτουργία αυτοματοποιημένων μετρήσεων για 38 διαφορετικά μεγέθη. Επιπλέον να 
υπολογίζει διάφορα στατιστικά μεγέθη των μετρήσεων,  

• Να πραγματοποιεί μετασχηματισμούς Fourier FFT με ρυθμό 1 Mpts 

• Οι λειτουργίες αυτόματων υπολογισμών (Math) και μετρήσεων (measurement) να χρησιμοποιούν όλο 
το μήκος εγγραφής κυματομορφής (μέχρι 14 Mpts) 

• Να διαθέτει  Μαθηματικές συναρτήσεις που υπολογίζονται αυτόματα:  μετασχηματισμός Fourier FFT, 
πρόσθεση και αφαίρεση κυματομορφών, πολλαπλασιασμός/διαίρεση κυματομορφών, ολοκλήρωση, 
παραγώγιση, τετραγωνική ρίζα) 

• Να μπορεί να επεκταθεί σε 16 ψηφιακά κανάλια και να παράγει γραφήματα Bode  

• Να διαθέτει λειτουργία  ψαξίματος και εξερεύνησης “Search and navigate”  

• Να διαθέτει  Έξοδο USB για αποθηκευτικό μέσο  και Έξοδο USB για προσαρμογέα ασύρματου δικτύου 

• Να διαθέτει Πλοήγηση βασισμένη σε διεπαφή χρήστη τύπου φυλομετρητή παγκόσμιου ιστου (web-
browser)) και να διαθέτει διεπαφή ελέγχου ιστού που παρέχει απομακρυσμένο έλεγχο οργάνων χωρίς 
πρόσθετο λογισμικό 

• Να διαθέτει οθόνη TFT -LCD τουλάχιστον 7 ιντσών με ανάλυση 800 x 480 

• Να υποστηρίζει εντολές από απόσταση τύπου SCPI  

• Να διαθέτει πολλαπλές γλώσσες στα στοιχεία οθόνης και ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας (online 
help). 
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Παρατίθενται οι προδιαγραφές και στην Αγγλική Γλώσσα 
 

•  Multiple interface types: USB Host, USB Device (USB -TMC), LAN Pass / Fail, Trigger Out  

•  Supports SCPI remote control commands  

•  Web Browser based control  

•  Supports 256-level intensity grading and color display modes  

•  Bandwidth 100 MHz  

•  Waveform capture rate up to 100,000 wfm/s (normal mode), and 400,000 wfm/s (sequence mode)  

•  Video trigger, supports HDTV, Digital trigger system  

•  1 Mpts FFT, Math and measurement functions use all sampled data points (up to 14 Mpts), Math 

functions (FFT, addition, subtraction, multiplication,division, integration, differential, square root), High 

Speed hardware based Pass/ Fail function  

•  Large 7 inch TFT -LCD display with 800 * 480 resolution  

•  Record length up to 14 Mpts , Bode plot, Search and navigate  

•  Intelligent trigger: Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern  

•  Automatic measurement function for 38 parameters as well as Measurement Statistics, Zoom, Gating, 

Math, History and Reference functions  

•  Four channel have two 1 GSa/s ADCs. When all channels are enabled, each channel has a maximum 

sample rate of 500 MSa/s. When a single channel per ADC is active, it has sample rate of 1 GSa/s  

•  Low background noise with voltage scales from 500 μV/div to 10 V/div  

•  Serial bus triggering and decoding (Standard), supports protocols IIC, SPI, UART, RS232, CAN, LIN  

•  10 types of one-button shortcuts, supports Auto Setup, Default, Cursors, Measure, Roll, History, 

Display/Persist, Clear Sweep, Zoom and Print  

•  History waveform record (History) function, maximum recorded waveform length is 80,000 frames.  

•  Segmented acquisition (Sequence) mode, divides the maximum record length into multiple segments 

(up to 80,000), according to trigger conditions set by the user, with a very small dead time segment to 

capture the qualifying event.  

•  Security Erase mode  

•  MSO, 16 digital channels ( option)  

•  USB AWG module ( option)  

•  USB WIFI adapter (option)  

•  Supports Multi-language display and embedded online help  

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 

Laser αερίου He-Ne 

Laser αερίου He-Ne μήκους κύματος 632.8 nm, κατάλληλο για φασματοσκοπία Raman και 
φωτοφωταύγειας, ισχύος 35 mW κατ’ ελάχιστον.  

Εξειδικευμένα χαρακτηριστικά: Transverse mode: >90% TEM00, Beam divergence <0.7 mrad, Mode 
Sweeping: <5%, Power Drift: <5%, Amplitude Noise (30 Hz-30 MHz): <1% (peak-to-peak), Warmup to 
>95% maximum power: <60 min, Beam position drift after 15 min warmup <0.03 mrad, Linear 
polarization ratio: >500:1, Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας: 10-40 oC, 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος εκτός λειτουργίας: -40-80 oC, Εγγύηση (ανεξάρτητα των ωρών 
λειτουργίας): ένα έτος κατ’ ελάχιστον. 

 

 





 

 

Σελίδα 59 

ΤΜΗΜΑ 7 

Laser συνεχούς εκπομπής διοδικής άντλησης 

Single frequency CW diode pumped laser / laser συνεχούς εκπομπής διοδικής άντλησης, κατάλληλο για 
φασματοσκοπία Raman και φωτοφωταύγειας ισχύος 300 mW, μήκους κύματος ~515 nm (514-515.5 
nm), με σύστημα απαγωγής της θερμότητας που αναπτύσσεται κατά την λειτουργία του.  

Εξειδικευμένα χαρακτηριστικά: Spectral linewidth (FWHM): <1 MHz, Wavelength stability (steady state): 
<1 pm, Spatial mode (TEM00): M2<1.1, Beam divergence (full angle) <1.2 mrad, Beam diameter at 
aperture <800 μm, Beam symmetry at aperture: >0.90:1, Beam pointing stability: <10 μrad/oC (στους 10-
40 oC), Power stability: <2% (για 8 ώρες με ±3 oC), Noise (20 Hz-20 MHz): <2% (peak-to-peak) & <0.2% 
(rms), Linear polarization ratio: >100:1, Laser head baseplate temperature: ~50 oC, Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας: 10-40 oC, Θερμοκρασία περιβάλλοντος εκτός λειτουργίας: 
-10-60 oC, Εγγύηση (ανεξάρτητα των ωρών λειτουργίας): ένα έτος κατ’ ελάχιστον). 

 

ΤΜΗΜΑ 8 

Κάθετη υπερκατάψυξη - 86 oC 

• Να πρόκειται για καταψύκτη με θερμοκρασιακό εύρος -50 oC έως -86 oC 

• Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 420 λίτρα, με δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 300 
κουτιών για κρυοσωληνάρια ύψους 5 cm 

• Ο προσφερόμενος καταψύκτης πρέπει να έχει μόνωση κενού πάχους τουλάχιστον μίας ίντσας σε 
συνδυασμό με οικολογικό αφρό 

• Η φλάντζα της πόρτας του καταψύκτη να δημιουργεί τουλάχιστον 7 ανεξάρτητες ζώνες μόνωσης με 
4 σημεία επαφής προς βέλτιστη ασφάλεια των δειγμάτων  

• Να διαθέτει περιμετρικό θερμαντικό στοιχείο στην πόρτα και όχι στα πλάγια του θαλάμου, ώστε να 
μειωθεί η περίπτωση διαφυγής θερμότητας στο θάλαμο 

• Να έχει εργονομικό χερούλι για άνοιγμα με το ένα χέρι και κλειδαριά 

• Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα εσωτερικά διαμερίσματα με αντίστοιχες μονωμένες πόρτες. Οι 
εσωτερικές πόρτες να μην διαθέτουν μάνταλα (latches) ή εξωτερικούς μαγνήτες και να μπορούν να 
αφαιρεθούν για καθαρισμό χωρίς να χρειάζονται ειδικά εργαλεία  

• Να διαθέτει θερμαινόμενη θύρα (port) εξισορρόπησης πίεσης που βοηθάει την γρήγορη 
επανάληψη του ανοίγματος της πόρτας 

• Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες πρόσβασης στο πίσω μέρος του θαλάμου διαμέτρου 
τουλάχιστον 25mm  

• Να διαθέτει έξοδο RS485, ξηρές επαφές και θύρα 4-20 mA για απομακρυσμένη παρακολούθηση του 
καταψύκτη 

• Η πόρτα του καταψύκτη να μπορεί να ανοίγει τουλάχιστον έως τις 180 μοίρες για εύκολη πρόσβαση 
στα δείγματα 

• Να διαθέτει οθόνη επαφής (touch screen) για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και τη ρύθμιση των 
ορίων συναγερμού του καταψύκτη 

• Να υπάρχει ένδειξη για τη γενική κατάσταση λειτουργίας του καταψύκτη (κανονική λειτουργία, 
πρόβλημα στη λειτουργία κ.λ.π.) 

• Να διαθέτει εικονίδια για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με συναγερμούς υψηλής ή χαμηλής 
θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας ή πτώσης τάσης 

• Να διαθέτει λειτουργία δοκιμής συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας  

• Να υπάρχει ειδοποίηση για την ανάγκη service του καταψύκτη και να υπάρχει ένδειξη σε περίπτωση 
που η τάση ή η συχνότητα του ρεύματος δεν είναι κατάλληλη 

• Να υπάρχει προστασία του καταψύκτη με κωδικούς ασφαλείας (Password) ώστε να μην είναι 
δυνατόν να γίνει αλλαγή των παραμέτρων από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

• Να διαθέτει μπαταρία για τη διατήρηση των ενδείξεων στον πίνακα λειτουργίας σε περίπτωση 
διακοπής του ρεύματος 
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• Η κατανάλωση ενέργειας να είναι μέγιστο 12kWhr/ημέρα 

• Η μέγιστη απόκλιση της θερμοκρασίας στους -80 °C να είναι τουλάχιστον ίση ή μικρότερη από +6 °C 
και -4 °C 

• Να μπορεί να επαναφέρει τη θερμοκρασία στους -75 °C μετά από άνοιγμα της πόρτας ενός λεπτού 
σε μέγιστο 16 λεπτά 

• Σε περίπτωση πτώσης τάσης να απαιτούνται τουλάχιστον 240 λεπτά για μετάβαση της 
θερμοκρασίας από τους -80 °C στους -50 °C 

• Το επίπεδο θορύβου να είναι μέγιστο 53 Decibel 

• Οι διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα 200cm Χ 60cm Χ 100cm (Ύψος Χ  Πλάτος Χ Βάθος) 

• Να διαθέτει πιστοποιητικό CE 

• Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τους 
τελευταίους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ψυκτικά υγρά 2067/2015/ΕΚ. Να 
κατατεθεί αντίγραφο της πιστοποίησης του Τεχνικού από κατάλληλο εξουσιοδοτημένο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάσταση προσωπικού του προμηθευτή όπου 
αναφέρονται οι τεχνικοί. 

• Ο καταψύκτης προαιρετικά να μπορεί να δεχτεί σύστημα έκτακτης ανάγκης με χρήση CO2 ή με 
χρήση LN2 

• Να μπορεί να δεχτεί κυκλικό καταγραφικό 7 ημερών 

• Να διαθέτει πέντε έτη εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 
 

 

ΤΜΗΜΑ 9 

Ψηφιακοί αναδευτήρες 

α) Κεραμική θερμαντική πλάκα, σταθερή σε διαβρωτικά, β) Μέγιστη θερμοκρασία 380 °C, γ) Να δέχεται 
μέχρι και 5 liter φιάλες, δ) Με ρύθμιση ανάδευσης 1500 rpm, δ) Να διαθέτει μηχανισμό για σταθερή 
ταχύτητα ανάδευσης ακόμη και σε διαφορές πυκνότητας, και ε) Να διαθέτει ρύθμιση θερμοκρασίας 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10 

Στερεοσκόπια 

• Σύστημα συνεχούς μεταβλητής μεγέθυνσης (Zoom) με συντελεστή (ratio) 6,4:1, με μεγέθυνση από 7x 
μέχρι και 45x. 

• Διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης, με γωνία παρατήρησης 450 και με ρύθμιση της ανισομετρωπίας 
σε εύρος τουλάχιστον από 55 έως 75 mm. 

• Αντικειμενικοί φακοί με εύρος πεδίου παρατήρησης από περίπου 28 mm έως 4,5 mm, με απόσταση 
εργασίας τουλάχιστον 100 mm. 

• Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέος πεδίου 10x/20 που να ρυθμίζονται ξεχωριστά. 

• Ομοαξονικοί μακρομετρικοί κοχλίες εστίασης. 

• Βάση στήριξης κατάλληλη για διερχόμενο και προσπίπτοντα φωτισμό, με ενσωματωμένες φωτιστικές 
πηγές LED ισχύος τουλάχιστον 1W και για τους δυο τρόπους φωτισμού, με τα αντίστοιχα 
τροφοδοτικά τους. 
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ΤΜΗΜΑ 11 

Μικροσκόπια 

• Κορμός ορθού μικροσκοπίου, με εξαρτήματα οπτικής μικροσκοπίας, με εστίαση στο άπειρο, με 
αντιμυκητιακή προστασία, με ενσωματωμένες χειρολαβές τόσο στο πίσω όσο και στο κάτω μέρος του 
κορμού για εύκολη μετακίνηση, με θήκη φύλαξης του τροφοδοτικού, με υποδοχή για καλώδιο 
ασφαλείας, με ενσωματωμένα τα εξής παρελκόμενα: 

• Αμφίπλευροι ομοαξονικοί κοχλίες εστίασης, με ακρίβεια 2 μm/διαβάθμιση, με εύρος κίνησης 15 mm, 
με ρυθμιζόμενη σκληρότητα του κοχλία αδρής ρύθμισης, με υποδοχή οπτικών φίλτρων στην έξοδο 
του φωτισμού, με δυνατότητα ρύθμισης του τερματικού ορίου εστίασης. 

• Εσωτερική πηγή φωτισμού LED διάρκειας μέχρι ~60.000 ώρες, με διακόπτη On/Off και ροοστάτη 
εντάσεως στο μπροστινό μέρος του μικροσκοπίου, ώστε να είναι πάντα ορατή η ένταση φωτισμού. 

• Διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης, με ρυθμιζόμενο ύψος προσοφθάλμιων σωλήνων, με κλίση 30ο, 
με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση 50-75 mm. Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής της παραπάνω 
κεφαλής με διοφθάλμια κεφαλή με φωτογραφική έξοδο, με διαμοιρασμό του φωτισμού 50/50 και 
ενσωματωμένο προσαρμογέα φωτογράφισης 0.55x. Η υποδοχή της κεφαλής να διαθέτει βίδα 
ασφαλείας, ώστε να μπορεί η κεφαλή να περιστρέφεται κατά 360ο χωρίς κίνδυνο να αποσπαστεί. 

• Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x με ρυθμιζόμενη εστίαση, με εύρος οπτικού πεδίου 20 mm. 

• Εργονομική ορθογώνια (x-y) μηχανική τράπεζα, με εύρος κίνησης 78x30 mm, με χειριστήρια στο δεξιό 
μέρος, με ενσωματωμένες βαθμονομημένες κλίμακες, με υποδοχέα δειγμάτων, με ελατήριο 
επαναφοράς και συγκρατητήρα στο αριστερό μέρος. 

• Συμπυκνωτής φωτεινής δέσμης τύπου Abbe με αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ 0.1-1.25, με ρυθμιζόμενο 
διάφραγμα και έγχρωμες ενδείξεις του βέλτιστου ανοίγματος σε σχέση με τον κάθε φακό. 

• Υποδοχέας αντικειμενικών φακών τεσσάρων (4) θέσεων. 

• Αντικειμενικός φακός 4x, επίπεδος και αχρωματικός, με απόσταση εργασίας WD25 mm και 
αριθμητικό άνοιγμα NA 0.10. 

• Αντικειμενικός φακός 10x, επίπεδος και αχρωματικός, με απόσταση εργασίας WD6.7 mm και 
αριθμητικό άνοιγμα NA 0.25. 

• Αντικειμενικός φακός 40x, επίπεδος και αχρωματικός, με απόσταση εργασίας WD0.6 mm και 
αριθμητικό άνοιγμα NA 0.65. 

• Ελαιοκαταδυτικός αντικειμενικός φακός 100x, επίπεδος και αχρωματικός, με απόσταση εργασίας 
WD0.14 mm και αριθμητικό άνοιγμα NA 1.25. 

• Το μικροσκόπιο να συνοδεύεται από κάλυμμα προστασίας για την σκόνη και καλώδιο τροφοδοσίας 
ρεύματος, και να είναι ≤5.5 Kg ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά του. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12 

Σύστημα µη επανδρωμένου ελικοφόρου αεροσκάφους (UAV) για αποτύπωση γεωλογικών 

επιφανειών και δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου 

 

Αεροσκάφος 

Βάρος  < 1500 γραμμάρια  

Μέγιστο ανώτατο όριο υπηρεσιακής 
χρήσης πάνω από το επίπεδο της 
θάλασσας  

6000 μέτρα  

Μέγιστη ταχύτητα ανάβασης  >= 6 m/s  

Μέγιστη ταχύτητα πτήσης  >= 36 mph  

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας  0°C έως 40°C  

Συχνότητα λειτουργίας  2.400 GHz έως 2.483 GHz  

Ισχύς μετάδοσης  2.4GHz: < 20dBm  
5.8GHz: < 26 dBm  
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GNSS  

Πολλαπλές συχνότητες  GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BEIDOU B1/B2, Galileo E1/E5  

Ακρίβεια RTK GNSS  Υψομετρικά: 1.5cm + 1 ppm  
Οριζοντιογραφικά: 1cm + 1 ppm  

To μη επανδρωμένο αεροσκάφος να 
είναι συμβατό με κινητό σταθμό GNSS 
υψηλής ακρίβειας της ιδίας 
κατασκευάστριας εταιρίας.  

Ναι  

Κάμερα  

Η κάμερα να είναι εγκατεστημένη στο 
μη επανδρωμένο αεροσκάφος (built-in) 
και να μην είναι ιδιοκατασκευή.  

Ναι  

Αισθητήρας  1 ’’ CMOS Effective pixels: 20M  

ISO range  Video: 100-3200 (Auto), 100-6400 (Manual)  
Photo: 100-3200 (Auto), 100-12800 (Manual)  

Μηχανικό Κλείστρο  8 – 1/2000 s  

Ηλεκτρονικό Κλείστρο  8 – 1/8000 s  

Μέγιστο μέγεθος εικόνας  4864x3648 (4:3), 5472x3648 (3:2)  

Format φωτογραφιών  JPEG  

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας  0°C έως 40°C  

Τηλεχειριστήριο  

Συχνότητα λειτουργίας  2.400 GHz έως 2.483 GHz  

Μέγιστη απόσταση μετάδοσης  7 χιλιόμετρα  

Οθόνη  Τουλάχιστον μέγεθος 5.5 ίντσες και ανάλυση 1920x1080  

Λειτουργικό συστήματος 
τηλεχειριστήριου  

Android, 4G RAM + 16G ROM  

Power Consumption  <20W  

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας  -0°C έως 40°C  

Μπαταρίες  Να προσφερθούν 2 για το αεροσκάφος και 1 για το 
τηλεχειριστήριο  

Φορτιστής  Να προσφερθεί 1 φορτιστής για τις μπαταρίες  

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 13 

Στερεομικροσκόπιο ανακλώμενου και διερχόμενου φωτισμού 

   
   
   

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 

1 Ανακλώμενος και διερχόμενος φωτισμός ΝΑΙ 

2 Σύστημα συνεχούς αλλαγής της μεγέθυνσης ΝΑΙ 

3 Zoom  8:1 

4 Θέσεις σταθερών μεγεθύνσεων 10 θέσεις, 1x-1,25x-1.6x-2x-2.5x-3.2x-4x-5x-6.3x-8x 

5 Κεφαλή εργονομικής κλίσης 35ο  

6 Ρύθμιση διακορικής απόστασης 55-75mm 

7 
Διαχωριστής δέσμης και πρίσμα επιλογής 
φωτισμού, 100% στην παρατήρηση και 
φωτογράφιση 

ΝΑΙ 

8 Υποδοχέας c-mount  ΝΑΙ 
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9 Ρυθμιζόμενοι προσοφθάλμιοι φακοί 
10x foc  

Ευρύτατου πεδίου23mm 

10 Achromat αντικειμενικοί φακοί 
S 1.0x και S 1.5x 

Ισοεστιακή απόσταση (parfocal) 93mm  

11 Απόσταση εργασίας 63mm και 28mm 

12 Επιτυγχανόμενες μεγεθύνσεις 
10x έως 120x, με διαμέτρους πεδίου από 23mm 

έως 1.9mm 

13 
Δυνατότητα χρήσης επιπλέον αντικειμενικών 
φακών 

ΝΑΙ 

14 Βάση διερχόμενου φωτισμού Transilumination base 300 

15 Επιφάνεια εργασίας 
Τουλάχιστον 322x327 mm, ύψους 42 mm με στήλη 

τύπου Τ ύψους 350 mm 

16 
Σύστημα ομοαξονικών κοχλίων για αδρή και 
μικρομετρική ρύθμιση εστίασης 

ΝΑΙ 

17 Γυάλινο πλακίδιο επιφάνειας εργασίας 
Διάμετρος 120mm με ενσωματωμένο διάφραγμα 

σκοτεινού πεδίου 

18 Διερχόμενος φωτισμός Τουλάχιστον 90 πηγές LED λευκού φωτισμού 

19 Επιτραπέζιο τροφοδοτικού φωτισμού 24V/60W 

20 Είδη διερχόμενου φωτισμού 

Φωτισμός φωτεινού πεδίου με πρόσθετο πλάγιο 
φωτισμό μέσω επιλεγόμενου διαφράγματος. 
Ομοιογενής φωτισμός φωτεινού πεδίου με 
διάμετρο φωτισμού 67mm.  
Φωτισμός σκοτεινού πεδίου ολόπλευρος, με 
διάφραγμα μονομερούς επιλογής. 

21 Πηγή ανακλώμενου φωτισμού 
ψυχρός φωτισμός LED για λειτουργία πάνω από 

50.000 h 

22 Διπλοί αυτοστήρικτοι βραχίονες φωτισμού Μήκους περίπου 600mm 

23 Προστατευτικό κάλυμμα σκόνης ΝΑΙ 

24 Δυνατότητα υποδοχής επιπλέον συστημάτων 
συστήματα προσπίπτοντος φωτισμού, πόλωσης, 

φθορισμού, σχεδίασης, συμπαρατήρησης, 
περίστροφο αντικειμενικών φακών τριών θέσεων 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 14 

Αυτόματος Μετεωρολογικός σταθμός 

 

Προδιαγραφή Απαίτηση 

Αυτόματος Μετεωρολογικός σταθμός αποτελούμενος από 
μονάδα καταγραφής, τηλεμετρίας και ελέγχου αισθητηρίων 
συνοδευόμενη από Φωτοβολταϊκό στοιχείο, αισθητήρα 
υγρασίας θερμοκρασίας αέρα, βαρομετρικό αισθητήρα, 
βροχομετρικό αισθητήρα, αισθητήρα μέτρησης ηλιακής ολικής 
ακτινοβολίας, διάχυτης ακτινοβολίας και διάρκειας ηλιοφάνειας, 
ιστό 3μ και τα παρελκόμενα για την εγκατάστασή του 

 

Μονάδα καταγραφής - τηλεμετρίας  

Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο 
πομποδέκτη. 

ΝΑΙ 

Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε 
συνθήκες περιβάλλοντος  

ΝΑΙ ΙΡ65 και ΙΡ67 

Τα περίβλημα της μονάδας είναι μεταλλικό (αλουμίνιο)  ΝΑΙ 
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Προδιαγραφή Απαίτηση 

Οι συνδέσεις με τους αισθητήρες γίνονται μέσω εξωτερικών 
στεγανών συνδέσμων  

ΝΑΙ 

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος  αυτονομία τουλάχιστον 50 ημερών 

Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης (ενσωματωμένη μνήμη)  έως και 2 εκατομμύρια μετρήσεις 

Να διαθέτει εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας 
για έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση απώλειας της 
στεγανότητας της μονάδας. 

ΝΑΙ 

Να διαθέτει  ενσωματωμένο  Bluetooth  για  τη  ασύρματη  
επικοινωνία  με  υπολογιστή  και  σε απόσταση έως και 10m 

ΝΑΙ 

Μετρά και να καταγράφει το ρεύμα στα κανάλια του για την 
ανίχνευση βραχυκυκλωμάτων.  

ΝΑΙ 

Αναλογικές είσοδοι  12 αναλογικές είσοδοι (είσοδοι τάσης), 
με ανάλυση 16 Bit. 
4 μετρητές παλμών 

Ψηφιακές είσοδοι –έξοδοι.  4 

Δυνατότητα καταγραφής γεγονότων βροχής ΝΑΙ 

Δυνατότητα αναβάθμισης του firmware τηλεμετρικά. ΝΑΙ 

Να διαθέτει ενσωματωμένο modem κινητής τηλεφωνίας ΝΑΙ 

Να διαθέτει αποσπώμενη κεραία omnidirectional και 
ενσωματωμένη μπαταρία 

ΝΑΙ 

Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου φόρτισης της 
μπαταρίας 

ΝΑΙ 

Δυνατότητα προγραμματισμού του ρυθμού μέτρησης και 
αποστολής των μετρήσεων:  

από μία μέτρηση ανά 10 δευτερόλεπτα 
έως μία μέτρηση ανά 12 ώρες. 

Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης και τροφοδοσίας από ηλιακό 
πάνελ.  

ΝΑΙ 

Φωτοβολταϊκός Συλλέκτης  

Μονοκρυσταλικής τεχνολογίας  ΝΑΙ 

Να διαθέτει πλάτη από αλουμίνιο  ΝΑΙ 

Uoc 
Umpp:     
Lsc:  
Lmpp:  

~ 11,2V 
~ 9,4V 
578mA 
540mA 

Ppeak    5,11W (±3%) 

Διαστάσεις  Τουλάχιστον 210 x 164mm 

Αισθητήρας θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας  

Να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με αλλεπάλληλες 
θερμοπλαστικές πλάκες.  

ΝΑΙ 

Κατανάλωση ισχύος  Το μέγιστο 1.5 mA. 

Θερμοκρασία λειτουργίας : 
Υγρασία λειτουργίας : 

-40°C έως +60°C. 
0-100%. 

Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης.  ΝΑΙ 

Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 – 100%. 

Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας  1% στην περιοχή 0-90%. 

Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας : -40°C έως +60°C. 

Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας: +/-0.1°C. 

Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας  Pt1000 DIN A. 

Μεταλλικό βροχόμετρο  

Ανάλυση  0.2mm 

Επιφάνεια συλλογής  200cm2 





 

 

Σελίδα 65 

Προδιαγραφή Απαίτηση 

Μηχανισμός μέτρησης  / Έξοδος: tipping bucket, έξοδος ένας παλμός ανά 
0.2mm 

Υλικό κατασκευής,  ανοδιομένο αλουμίνιο 

Να έχει δυνατότητα επαναβαθμονόμησης στο πεδίο ΝΑΙ 

Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο για την κατακράτηση, φύλλων και 
άλλων υλικών. Το φίλτρο καλύπτει όλη την επιφάνεια συλλογής 
του αισθητήρα 

ΝΑΙ 

Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης  

Περιοχή μέτρησης  500 έως 1500 mbar 

Ακρίβεια μέτρησης  0.1 FS 

Θερμοκρασία λειτουργίας  -400C έως  +1000C 

Όργανο μέτρησης διάχυτης και ολικής ακτινοβολίας καθώς και 
της διάρκειας ηλιοφάνειας 

 

Να μετρά την ολική και διάχυτη ακτινοβολία κ α θ ώ ς  κ α ι  την 
διάρκεια ηλιοφάνειας 

ΝΑΙ 

Δεν απαιτεί κανενός είδους περιοδική ρύθμιση Μπορεί να 
λειτουργήσει σε οποιοδήποτε υψόμετρο 

ΝΑΙ 

Δεν έχει και δεν απαιτεί κανενός είδους κινητό μέρος (δακτύλιο 
σκίασης, κτλ) 

ΝΑΙ 

Η μέτρηση της ολικής και διάχυτης ακτινοβολίας μπορεί να 

προγραμματιστεί είτε για ενέργεια (W/m2) είτε για PAR (μmol 

m-2 s-1), είτε για ένταση φωτός (LUX) 

ΝΑΙ 

Ο αισθητήρας να διαθέτει ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή ΝΑΙ 

Να διαθέτει αναλογικές εξόδους για την ολική, και διάχυτη  
ακτινοβολία, καθώς και έξοδο για την διάρκεια ηλιοφάνειας, 
ώστε να μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε data logger 

ΝΑΙ 

O αισθητήρας να είναι κατασκευασμένος για μόνιμη 
εγκατάσταση στο πεδίο  

ΝΑΙ 

Να συνοδεύεται από λογισμικό για τον έλεγχο του αισθητήρα και 

τον προγραμματισμό του είδους μέτρησης (W/m2, μmol m-2 s-1, 
LUX) 

ΝΑΙ 

Περιοχή μέτρησης της ολικής ακτινοβολίας (total radiation) 0 -1250 W/m2 , με ακρίβεια 
τουλάχιστον 12% επί της ένδειξης 

Περιοχή μέτρησης της διάχυτης ακτινοβολίας  0 -1250 W/m2 , με ακρίβεια τουλάχιστον 
15% επί της ένδειξης 

Περιοχή μέτρησης της ολικής ένστασης φωτός 0-200 KLUX, με ακρίβεια τουλάχιστον 
12% επί της ένδειξης 

Περιοχή μέτρησης της διάχυτης ένστασης φωτός 0-200 KLUX, με ακρίβεια τουλάχιστον 
15% επί της ένδειξης 

Η  διακριτική  ικανότητα  μέτρησης  της  διάρκειας  
ηλιοφάνειας  ν α  είναι  ίση  με  τον  ρυθμό καταγραφής του 
data logger (η συνηθέστερη διακριτική ικανότητα είναι 1min) 

ΝΑΙ 

Ακρίβεια μέτρησης της διάρκειας ηλιοφάνειας  σύμφωνα με τους 
ορισμούς του WMO  

10% 

Ακρίβεια αζιμουθίου:  τουλάχιστον 5% σε όλη την περιοχή των 

3600 

Θερμοκρασία λειτουργίας  –200C έως +700C 

Χρόνος απόκρισης  200ms 

Να διαθέτει μόνωση IP65 ΝΑΙ 
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Προδιαγραφή Απαίτηση 

Κατανάλωση Σε  κατάσταση  λειτουργίας : 6.5mA  και  
σε  κατάσταση αναμονής λιγότερο από 

30μΑ 

Τάση τροφοδοσίας  5 – 15 V DC (ή με εσωτερικές μπαταρίες) 

Βάρος Μικρότερο από 700gr 

Πλήρης Ιστός 3 μέτρων, συνοδευόμενος από όλα τα 
απαραίτητα υλικά εγκατάστασής εντός Νομού Θεσσαλονίκης 

NAI 

 

 

ΤΜΗΜΑ 15 

Συσκευή μέτρησης της φθοράς από τριβή με τα παρελκόμενά της 

 

• Να είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό της αντοχής στην τριβή των φυσικών λίθων και των 
προϊόντων σκυροδέματος 

• Να είναι τύπου ευρέος τροχού  

• Ο τροχός απόξεσης να έχει πάχος 70mm 

• Να περιστρέφεται με ταχύτητα 75 rpm με ψηφιακό μετρητή  

• Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 13748-1,13748-2, 14157  

• Η συσκευή να βαθμονομείται με δείγμα αναφοράς από ειδικό μάρμαρο χρησιμοποιώντας πρότυπη 
διαδικασία και με ρύθμιση του αντίβαρου έτσι ώστε μετά από 75 στροφές του τροχού σε 60 
δευτερόλεπτα το μήκος της παραγόμενης αυλάκωσης να είναι 20,0 ± 0,5 mm.  

• Να συνοδεύεται από  
o λειαντική Άμμο (Κορούνδιο) 25 kg  
o μάρμαρο βαθμονόμησης  

• Διαστάσεις τουλάχιστον 450x930x1100 mm  

• Βάρος το μέγιστο 150 kg  

• Power τουλάχιστον 350 W  

• Εγγύηση 1 έτος  
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 16 

Σύστημα για την κατασκευή λεπτών τομών 

 
1. Μηχάνημα κοπής και λείανσης ακριβείας λεπτών τομών, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
_ Χωριστά διαμερίσματα κοπής και λείανσης, με προστατευτικό κάλυμμα από πλεξιγκλάς για το καθένα 

και LED φωτισμό. 
_ Ηλεκτρονικό μικρόμετρο για την ακριβή λείανση του υλικού του δείγματος πάνω στην αντικειμενοφόρο 

πλάκα. 
_ Οθόνη αφής για το χειρισμό του μηχανήματος με μονάδα ελέγχου PLC.  
_ Διαμαντένιους τροχούς κοπής διαμέτρου έως και 250mm. 
_ Ταχύτητες τροχών: 500 – 2000rpm. 
_ Τσοκ κενού για τη συγκράτηση αντικειμενοφόρων πλακών διαφόρων μεγεθών. 
_ Κινητή τράπεζα συγκράτησης από ανοξείδωτο ατσάλι (T-slotted table) στο διαμέρισμα κοπής, με 

δυνατότητα εφαρμογής διαφόρων εργαλείων συγκράτησης. 
_ Συνοδευτικά αξεσουάρ. 
2. Συσκευή επικόλλησης τομών δειγμάτων σε αντικειμενοφόρες πλάκες, 1 τεμάχιο, με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
_ Σύστημα φόρτωσης που ενεργοποιείται με ελατήριο, 
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_ 8 θέσεις για αντικειμενοφόρες πλάκες, 
_ Hot plate 30cm x 30cm. 
3. Θάλαμος κενού για πορώδη υλικά [Vacuum impregnation unit], 1 τεμάχιο, με τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
_ Ολοκληρωμένη μονάδα με μετρητή. 
_ Ενσωματωμένη αντλία κενού με σύστημα ελέγχου. 
_ Πολλαπλές θέσεις για δείγματα. 
_ Μανόμετρο για μέτρηση του κενού. 
_ Λειτουργεί σε 220V / 50 Hz. 
4. Σύστημα τελικής λείανσης και στίλβωσης 
Σύστημα λείανσης και στίλβωσης μονού δίσκου για την κίνηση των δειγμάτων, με κεφαλή 
με αυτόματο σύστημα πίεσης των δειγμάτων. Πλήρες σετ αξεσουάρ λειτουργίας για την 
επεξεργασία τριών δειγμάτων ταυτόχρονα. Πλήρες σετ αναλωσίμων υλικών [δίσκοι 
λείανσης και στίλβωσης κλπ]. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 17 

Εκτυπωτής 3 διατάσεων (3D printer) 

Το αιτούμενο προϊόν είναι ένας εκτυπωτής τριών διαστάσεων (3D printer) μαζί με απαιτούμενα υλικά για τη 
λειτουργία του και με συμπληρωματικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην κατεργασία των υλικών 
κατασκευής και του τελικού προϊόντος της εκτύπωσης.   

Οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές του εκτυπωτή νήματος (FDM) είναι:  
• Όγκος χτισίματος τουλάχιστον: 330 x 240 x 300 mm (13 x 9.4 x 11.8 ίντσες)  
• Συμβατός με νήματα υψηλής αντοχής γυαλιού και ινών άνθρακα  
• Διάμετρος ακροφύσιου: 0,4 mm , κάτω από 20 micron (0.001 ίντσες) ανάλυση στρώσης  
• Σύστημα ανοιχτού νήματος – δυνατότητα εκτύπωσης με οποιοδήποτε υλικό 2.85 mm  
• Υλικό νήματος: PLA, ABS, Wood, TPU, Gradient colour, carbon, fibre, κλπ  
• Ανίχνευση νήματος  
• WiFi  
• USB  
• Οθόνη αφής  
• Σύστημα κλειδώματος  
• Ενσωματωμένη κάμερα  
 
 

ΤΜΗΜΑ 18 

Πιεζοηλεκτρικοί ελεγκτές γραμμικής κίνησης υψηλής ακρίβειας nm και απομακρυσμένου ενσύρματου 

ελέγχου 

A/A Περιγραφή/Προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Μήκος μετατόπισης >12mm, <14mm 

2 Ελάχιστη αυξητική κίνηση <35nm 

3 Μέγιστη ταχύτητα μετατόπισης 0.15mm/s 

4 Αξονική αντοχή φορτίου >45Ν 

5 Μήκος καλωδίου >2m 

6 Ποσότητα τεμαχίων (Quantity) 3 
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ΤΜΗΜΑ 19 

Μετρητικός σταθμός αέριων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων 

 

Ο μετρητικός σταθμός να λειτουργεί με πρωτοποριακή τεχνολογία για μεγαλύτερη ακρίβεια δεδομένων.  

• Να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με ηλιακό πάνελ  

• Να υπάρχει δυνατότητα Plug and play για ευκολία στη λειτουργία του σταθμού  

• Να είναι ελαφρύ και συμπαγές σύστημα και να μπορεί να εγκατασταθεί σε μέγιστο ύψος 4-5 μέτρα  

• Να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας μηχανολογικά μεταλλικά και σύνθετα πολυμερή 
για μεγάλη διάρκεια ζωής. 

• Να πραγματοποιείται συνεχής παρακολούθηση και μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο  

• Να υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα επιλογών συνδεσιμότητας όπως GSM / Wifi / LoRa / NBIoT / 
Ethernet  

• Να είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: Να διαθέτει περίβλημα IP65 για αντοχή σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες.  

• Να μπορεί να τοποθετηθεί σε στύλο/ ή επιτοίχια στερέωση (κατά προτίμηση άνοιγμα 270° σε 
ανοιχτό περιβάλλον)  

• Να υπάρχει δυνατότητα κατεύθυνσης σύμφωνα με τη μέγιστη έκθεση στο ηλιακό φως για την 
παρακολούθηση της έντασης φωτισμού  

• Να υπάρχει σταθερή παροχή ρεύματος AC εντός εμβέλειας 5 μέτρων από τη μονάδα ή το ηλιακό 
πάνελ  

• Να υπάρχει αδιάλειπτη σύνδεση δικτύου  

• Να έχει μέγεθος έως 400 mm (Υ) x 330 mm (Π) x 200 mm (Δ)  

• Να έχει βάρος έως 10 Kg  

• Να είναι κατασκευασμένος από κράμα Αλουμίνιου- μαγνησίου, μαλακό χάλυβα (Με επίστρωση 
πούδρας)  

• Να έχει παροχή 110-230V AC 50-60Hz  

• Να έχει Μέσο όρο Κατανάλωση ισχύος περίπου 2,5 Watt  

• Να διαθέτει μπαταρία (LiFePO4)  

• Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE & FCC, PTCRB  

• Επιθυμητές Συνθήκες λειτουργίας: 
o Θερμοκρασία λειτουργίας περίπου από -20 °C έως 60 °C  
o Βέλτιστη θερμοκρασία περίπου από 25 °C έως 35 °C  
o Βέλτιστη υγρασία περίπου από 0-95%  

• Επικοινωνία με Η/Υ  
o Να υπάρχει διάστημα δεδομένων (Data interval) έως 30 λεπτά (με δυνατότητα διαμόρφωσης)  
o Να διαθέτει Data-push Protocol Αίτημα ανάρτησης πρωτοκόλλου HTTP δεδομένων στον 

κεντρικό υπολογιστή-διακομιστή  
o Να διαθέτει Data-pull HTTP στην IP  
o Να διαθέτει Firmware Updates  

• Να διαθέτει συνδεσιμότητα αναμονής GSM (2G/3G) για απομακρυσμένη διάγνωση, Ενημερώσεις 
FOTA και βαθμονόμηση cloud  

• Να υπάρχει φιλοξενία των δεδομένων σε cloud server, για ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση για 
απεικόνιση των  δεδομένων σε γραφήματα. Να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε 
αρχεία προσπελάσιμα από λογιστικά φύλλα (MSExcel κ.α.).  

• Λειτουργία:  
o Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, να μπορεί να λαμβάνει δείγματα αέρα μέσω του 

συστήματος δειγματοληψίας αέρα και ο εκάστοτε αισθητήρας να μπορεί να λαμβάνει 
πολλαπλές μετρήσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου δειγματοληψίας και να εκτελεί την 
επεξεργασία των δεδομένων. Μετά από κάθε δειγματοληψία, το σύστημα επεξεργασίας 
δεδομένων να στέλνει τα επεξεργασμένα δεδομένα στον κεντρικό διακομιστή. 
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ΤΜΗΜΑ 20 

Υψηλής ανάλυσης, πολυδεσμικό ηχοβολιστικό σύστημα για αποτύπωση της μορφολογίας του 

πυθμένα στα ρηχά νερά (high-resolution, shallow  water Multi-Beam Hydrographic Echo Sounder) 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει 

• Συχνότητα: >100 kHz 

• Ισχύς εξόδου >100 W 

• Εύρος ακτίνας: 1o x 1o 

• Ακρίβεια: 0.05 m +/- 0.15 % depth 

• Ενσωματομένο GPS 

• Ελάχιστο Βάρος: 0.5 m 

• Μέγιστο Βάρος: 200.0 m 

• Διάρκεια μπαταρίας: 24 ώρες 

• Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος: 12 – 24 VDC 

• Γωνία δέσμης: 20ο 

• Έγχρωμη οθόνη: τουλάχιστον 12 inch 

• Έξοδος Δεδομένων: USB 

• Αντοχή σε σκόνη και νερό: IP55 

 

ΤΜΗΜΑ 21  

Πλήρες σύστημα αεροσυμπίεσης επαγγελματικής χρήση 

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής 

ΤΥΠΟΣ       Κοχλιοφόρος 
ΙΣΧΥΣ (HP)      10 
ΙΣΧΥΣ (KW)      7,5 
ΠΑΡΟΧΗ (LT/MIN)     1000 
ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ (BAR)     10 
ΤΑΣΗ (VOLT)      400AC 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MM) Μ X Π X Y    το μέγιστο 850x600x850 
ΒΑΡΟΣ (KG)      το μέγιστο 250 
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ     G1/2" 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (IP)    55 

Αεροφυλάκιο όρθιο  

ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ (BAR)     τουλάχιστον 10 
ΠΛΑΤΟΣ (MM)      τουλάχιστον 600 
ΥΨΟΣ (MM)      τουλάχιστον 2000 
ΒΑΡΟΣ (KG)      το μέγιστο 120 
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (LT)     500 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (°C)         -20 έως + 100 
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (BAR)                 16.5 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΦΗ              RAL 5015 

Ξηραντής αέρος RDP 75 

ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ    G3/4'' 
ΜΕΓ.ΠΙΕΣΗ (BAR)     14 
ΠΑΡΟΧΗ (LT/MIN)     1.250 
ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ (°CTD)                   3 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)    45 
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ΜΗΚΟΣ (MM)      τουλάχιστον 450 
ΠΛΑΤΟΣ (MM)      τουλάχιστον 350 
ΥΨΟΣ (MM)      τουλάχιστον 600 
ΒΑΡΟΣ (KG)      το μέγιστο 30 
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3D εκτυπωτής 

 

Ωφέλιμος Όγκος Κατασκευής  
(με χρήση μονού εξωθητήρα) 

Τουλάχιστον 300×300×605 mm 

Ωφέλιμος Όγκος Κατασκευής  
(με χρήση διπλού εξωθητήρα) 

Τουλάχιστον 255×300×605 mm 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Fused Filament Fabrication (FFF) 

Σύστημα Κεφαλής Εκτύπωσης Διπλή κεφαλή με ηλεκτρονικό σύστημα ανύψωσης 

Διάμετρος Νήματος (Filament) 1.75mm 

Μέγεθος Βήματος XYZ 0.78125, 0.78125, 0.078125 micron 

Ταχύτητα Λειτουργίας 30-150 mm/s 

Πλάκα Κατασκευής Εύκαμπτη πλάκα με επιφάνεια εκτύπωσης τύπου 
Buildtak 

Μέγιστη Θερμοκρασία Πλάκας Κατασκευής 120 ℃ 

Υλικό Θερμαινόμενου Κρεβατιού Σιλικόνη 

Βαθμονόμηση Πλάκας Κατασκευής Ισοπέδωση πλέγματος mμε ανίχνευση ομαλότητας 

Υποστηριζόμενα Υλικά Εκτύπωσης PLA/ ABS/ HIPS/ PC/ TPU/ TPE/ NYLON/ PETG/ ASA/ PP/ 
PVA/ Glass Fiber Infused/ Carbon Fiber Infused/ Metal 
Fill/ Wood Fill 

Ύψος Στρώσης 0.01 – 0.25mm 

Διάμετρος Ακροφυσίου 0.4 / 0.2/ 0.6/ 0.8/ 1.0 mm  

Μέγιστη Θερμοκρασία Ακροφυσίου 300 ℃ 

Συνδεσιμότητα Wi-Fi, LAN, USB port, Live camera 

Εκπομπή Θορύβου (Ακουστική) < 55 dB (A) κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης 

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Λειτουργίας 15-30 ℃, 10-90% RH non-condensing 

Θερμοκρασία Αποθήκευσης -25℃ to +55℃, 10-90% RH non-condensing 

Φίλτρο Φίλτρο HEPA με ενεργό άνθρακα 

Ενσωματωμένος Βοηθός - EVE Smart Assistant Διαθέσιμο 

Λογισμικό Προετοιμασίας Εκτυπώσεων Τύπου ideaMaker 

Υποστηριζόμενοι Τύποι Αρχείων STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP 

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα Windows/ macOS/ Linux 

Διεπαφή Χρήστη Οθόνη αφής 7 ιντσών 

Ανάκτηση Απώλειας Ρεύματος Διαθέσιμο 

Ανάλυση Οθόνης Τουλάχιστον 1024×600 
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Ελεγκτής Κίνησης Τύπου Atmel ARM Cortex-M4 120MHZ FPU 

Μνήμη Τουλάχιστον 1GB 

Λειτουργικό Σύστημα Embedded Linux 

Θύρες USB 2.0×2, Ethernet×1 

Διαστάσεις Εκτυπωτή (Μ x Π x Υ) Μέγιστο 620×626×1105 mm 
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Εκτυπωτής για τρισδιάστατες εκτυπώσεις  

 Τρισδιάστατος εκτυπωτής 

- με διπλό ακροφύσιο (double extruder) 
- θερμαινόμενο γυαλί βάσης 
- δυνατότητα ταυτόχρονης εκτύπωσης 2 υλικών / χρωμάτων 
- χρήση διαφόρων υλικών (PLA, ABS, κτλ) 
- δυνατότητα εκτύπωσης διαστάσεων τουλάχιστον 300x300x500 mm 
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Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ανεστραμμένου εκκρεμούς σε οριζόντια ράγα κίνησης 

Προδιαγραφές οριζόντιας ράγας 

• Διαστάσεις οριζόντιας ράγας: 102 εκ. μήκος, 15 εκ. πλάτος, 6 εκ. ύψος (περίπου) 

• Μήκος κίνησης οδηγού: 80 – 90 εκ. (περίπου) 

• Μάζα οδηγού: 0,35 – 0,45 kg (περίπου) 

• Ονομαστική τάση κινητήρα 6 V (περίπου) 

• Μέγιστη συνεχές ρεύμα κινητήρα 1 Α (περίπου) 

• Μέγιστες στροφές κινητήρα (προτεινόμενη τιμή) 6000 RPM 

• Λόγος πλανητικού κιβωτίου ταχυτήτων 3,71 (περίπου) 

• Ακρίβεια καταγραφικού θέσης οδηγού περίπου 4096 count/rev  

 
Προδιαγραφές εκκρεμούς (προμήθεια 2 εκκρεμών διαφορετικού μήκους) 

• Μάζα μεσαίου εκκρεμούς (με το σύνδεσμο) 0,10 – 0,15 kg (περίπου) 

• Μήκος μεσαίου εκκρεμούς (από σύνδεσμο περιστροφής μέχρι την άκρη) 30 – 35 εκ. (περίπου) 

• Μάζα μεγάλου εκκρεμούς (με το σύνδεσμο) 0,20 – 0,25 kg (περίπου) 

• Μήκος μεγάλου εκκρεμούς (από σύνδεσμο περιστροφής μέχρι την άκρη) 60 – 70 εκ. (περίπου) 

• Ακρίβεια καταγραφικού γωνίας εκκρεμούς περίπου 4096 count/rev  

 
Υπολογιστικό περιβάλλον σχεδιασμού ελεγκτή συμβατό με MATLAB®/Simulink® και LabVIEWTM με 
ανοικτή αρχιτεκτονική σχεδιασμού (δηλαδή να επιτρέπεται στον χρήστη να σχεδιάζει τον δικό του 
ελεγκτή).  

• Πλακέτα συλλογής δεδομένων. 

• Ενισχυτής σήματος 
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Παρατίθενται οι προδιαγραφές και στην Αγγλική Γλώσσα  

SPECIFICATION rack 

• Rack dimensions (L x W x H) approx. 102 x 15 x 6.1 cm Cart mass approx. 0.57 kg Cart weight mass 

approx. 0.37 kg Motor nominal voltage approx. 6 V Motor maximum continuous current 

(recommended) 1 A 

• Motor maximum speed (recommended) 6000 RPM 

• Planetary gear box ratio approx. 3.71 Encoder resolution (in quadrature) approx. 

SPECIFICATION pendulum 

• Medium pendulum mass (with T-fitting) approx. 0.127 kg Medium pendulum length (pivot to tip) 

approx. 33.7 cm Long pendulum mass approx. 0.230 kg Long pendulum length (pivot to tip) approx. 64.1 

cm Encoder resolution of linear servo base unit pendulum shaft (in quadrature) approx. 4096 count/rev 

Controller Design Environment Compatible with MATLAB®/Simulink® and LabVIEWTM, Open 
architecture design, allowing users to design their own controller 

• Data Acquisition Board 

• Amplifier 
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Φορητή (επιτραπέζια) συσκευή για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης αιωρουμένων 

σωματιδίων 

Φορητός μετρητής συγκέντρωσης μάζας της σκόνης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρου με σετ 
προδιαχωριστών, για χωριστή μέτρηση των κλασμάτων αιωρούμενων σωματιδίων (PM10, PM2.5, PM4 
αναπνεύσιμο & PM1). Αρχή λειτουργίας: φωτομετρία του σκεδαζόμενου φωτός με πηγή δέσμη laser.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
- Εύρος συγκεντρώσεων 0,001 - 400 mg/mᵌ, ανάλυση 0,001 mg/mᵌ.  

- Έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 5,7’’ VGA , με ένδειξη συγκεντρώσεων, γραφημάτων, ενδείξεις 
κατάστασης ροής, Laser, φίλτρων, μπαταρίας  

- Ενσωματωμένη αντλία ρυθμιζόμενης σταθερής παροχής 1,4 - 3,0 l/min  

- Μνήμη τουλάχιστον 5 MB, αυτόματη καταγραφή > 60.000 σετ μετρήσεων (κινητοί μέσοι όροι, min, max,) 
με επιλεγόμενο διάστημα καταγραφής 1 sec έως 1 ώρα (45 ημέρες αποθήκευσης με καταγραφή ανά λεπτό)  

- Έξοδοι: USB για μεταφορά μετρήσεων σε Η/Υ με καλώδιο ή USB stick. - Αναλογική (0-5 VDC ή 2 – 20 mA), - 
Ethernet & alarm (ρελαί /ηχητικό)  

- Λογισμικό για παρουσίαση/ανάλυση μετρήσεων σε Η/Υ (πίνακες, γραφικά, στατιστικά).  

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-50ºC  

- Διαστάσεις: τουλάχιστον 13.5 x 21.6 x 22.4 cm (ΥxΠxB) / Βάρος 2 kg.  

- Τροφοδοσία: Μπαταρία αναφορτιζόμενη Li-Ion τουλάχιστον 7800 mAH  
 
Επίσης να συμπεριλαμβάνονται: Μπαταρία και φορτιστής, Λογισμικό σε cd και καλώδιο USB, Σετ 
προδιαχωριστών (PM10, PM4, PM2.5, PM1), Φίλτρο μηδενισμού, Ανταλλακτικά εσωτ. φίλτρα,  1μ. σωλήνας 
δειγματοληψίας, Φιλτροθήκη για φίλτρο 37 mm, Κυκλώνας, Εγχειρίδιο  
λειτουργίας, Σήμα CE, Πιστοποιητικό βαθμονόμησης, Βαλιτσάκι μεταφοράς για όργανο &  
παρελκόμενα.  
Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών 
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ΤΜΗΜΑ 26 

Ψηφιακός Παλμογράφος 

Δυνατότητα δειγματοληψίας μεγαλύτερη από 5 Gs/s και εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 500 MHz έτσι ώστε 
να καλύπτονται οι ανάγκες στην απαιτούμενη ακρίβεια μέτρησης υψίσυχνων σημάτων που σχετίζονται με 
το χρόνο απόκρισης διατάξεων προστασίας έναντι υπερτάσεων και μηχανισμούς ιονισμού στερεών και 
αέριων διηλεκτρικών.  

Ψηφιακός Παλμογράφος 

• Κανάλια εισόδου: ≥ 4 
• Εύρος ζώνης : ≥ 500 MHz 
• Δειγματοληψία : ≥ 5 Gs/s 
• Συνδεσιμότητα: USB, LAN, HDMI 
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Λουμινόμετρο μικροπλάκας 

1. Να είναι κατάλληλο για μέτρηση βιοφωταύγειας (luminescence) από 96 δείγματα ταυτόχρονα, σε μορφή 
μικροπλάκας. 

2. Να διαθέτει διπλό σύστημα κάλυψης για την αποφυγή του crosstalk και την απευθείας μέτρηση σήματος 
στο κάθε πηγάδι. Η αλληλεπίδραση της μικροπλάκας (crosstalk) να είναι < 3 x 10-5. 

3. Να έχει υψηλή ευαισθησία 1,5 x 10-21 moles Luciferase. 
4. Η κεφαλή της βιοφωταύγειας να έχει μεγάλο εύρος γραμμικότητας > 9 logs. 
5. Να έχει την δυνατότητα μέτρησης τεσσάρων διαφορετικών τύπων αντιδράσεων και συγκεκριμένα Glow, 

Flash, Kinetic, Repeat. 
6. Η κεφαλή βιοφωταύγειας να χρησιμοποιεί φωτοπολλαπλασιαστή photomultiplier tube (PMT), με 

φωτομετρικό εύρος από 350 ως 700 nm. 
7. Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής για εύκολη πλοήγηση και προγραμματισμό, καθώς και για τον 

πλήρη έλεγχο του συστήματος,. Να έχει πλήρεις δυνατότητες PC σε περιβάλλον Windows και με 
δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο. 

8. Να διαθέτει λογισμικό που να επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί εύκολα νέα πρωτόκολλα, να 
προσαρμόζει τις παραμέτρους του πειράματος κατευθείαν από την οθόνη ελέγχου και να αποθηκεύει τις 
παραμέτρους για μελλοντική χρήση. 

9. Να φέρει προεγκατεστημένα πρωτόκολλα αλλά ταυτόχρονα να δίνεται η επιλογή στον χρήστη να 
φτιάχνει τα δικά του. 

10. Να έχει δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας των αποτελεσμάτων μέσω ενσωματωμένου λογισμικού data 
analysis. 

11. Να μην απαιτείται για την λειτουργία του μηχανήματος, η χρήση εξωτερικής μονάδας ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, αλλά να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιήσει εξωτερική μονάδα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή αν επιθυμεί. 

12. Να μπορεί να δεχτεί διπλό εγχυτήρα (injector). Ο όγκος διανομής να ρυθμίζεται από 5 ως 200 μl, σε 
βήματα των 1 μl, ενώ η ταχύτητα έγχυσης να ρυθμίζεται από 20 ως 500 μl ανά δευτερόλεπτο. 

13. Η μεταφορά δεδομένων να γίνεται είτε ασύρματα μέσω τοπικού δικτύου, είτε μέσω θύρας USB. 
14. Να διαθέτει σήμανση CE. 
 

 

 

 

 





 

 

Σελίδα 74 

ΤΜΗΜΑ 28 

Φορητός, παθητικός ανιχνευτής υπερύθρων για την μέτρηση ροών πεζών 

 

Α/Α Γενικές τεχνικές προδιαγραφές επιστημονικού εξοπλισμού 

1.  Τεχνολογία: Φορητός παθητικός υπέρυθρος πυροηλεκτρικός αισθητήρας 

2.  Βαθμονόμηση/Ρυθμίσεις: Αυτόματη βαθμονόμηση 

3.  Αναγνώριση κατεύθυνσης: Δύο κατευθύνσεων 

4.  Εύρος ανίχνευσης : 1 έως 30 μέτρα 

5.  Τροφοδοτικό: Μπαταρίες λιθίου με ελάχιστη διάρκεια ζωής 2 ετών 

6.  Αποθήκευση δεδομένων: Καταγραφή δεδομένων κάθε 60 ή 15 λεπτά 

7.  Μετάδοση δεδομένων: Αυτόματη μετάδοση δεδομένων 

8.  Μνήμη: Καταγραφή δεδομένων τουλάχιστον για 1 έτος 

9.  Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth χαμηλής ενέργειας 

10.  Πρωτόκολλα επικοινωνίας: HTTP 

11.  Επίπεδο αδιαβροχοποίησης: Τουλάχιστον IP 68 

12.  Αντοχή σε θερμοκρασία: Τουλάχιστον μεταξύ -25 °C και +70 °C 

13.  Εγκατάσταση: Αντιβανδαλιστικό και αδιάβροχο περίβλημα για μη μόνιμη εγκατάσταση 

14.  Ανάλυση δεδομένων: Λογισμικό διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων 

 
Παρατίθενται οι προδιαγραφές και στην Αγγλική Γλώσσα: 

• Technology: Portable Passive Infrared Pyroelectric Sensor 

• Calibration/Adjustments: Autocalibration 

• Direction recognition: Βidirectional 

• Covered Width: 1 to 30 meters 

• Power Supply: Lithium batteries with minimum 2 years life 

• Data Backup: 60-minute or 15-minute data recording 

• Data Transmission: Automatic data transmission 

• Memory: At least 1 year data recording 

• Wireless Connectivity: Bluetooth Low Energy 

• Communication Protocols: HTTP 

• Waterproofness: At least IP 68 

• Temperature Resistance: At least between -25 °C to +70 °C 

• Installation: Vandal- and water-proof housing for non-permanent installation 

• Data analysis: Software for data management, analysis and visualization 
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PLOTTER- Συσκευή εκτύπωσης χαρτών και σχεδίων μεγάλου format 

• Μέγεθος Εκτύπωσης τουλάχιστον 36-in ή 914 mm  

• Τεχνολογία Thermal Inkjet  

• Ανάλυση Εκτύπωσης τουλάχιστον 2400 x 1200 dpi  

• Μνήμη τουλάχιστον 128 GB (file processing)  

• Hard disk τουλάχιστον 500 GB self-encrypting  

• Μέγεθος Χαρτιού 210 x 279 to 914 x 1219 mm  

• Μέγεθος Ρολού279 to 914 mm  

• Στάνταρντ Χαρτιά A4, A3, A2, A1, A0  

• Dual/double roll and PostScript/PDF Kit: NAI 
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ΤΜΗΜΑ 30 

Γραφίδα Σχεδίασης με Όθονη 31,5 " 

• Διαγώνιος Οθόνης: τουλάχιστον 31,5 " 

• Ανάλυση Οθόνης: τουλάχιστον 3840 x 2160 pixels 

• Ανάλυση Πένας: 5080 LPI 

• Τροφοδοσία Πένας: Χωρίς Μπαταρία 

• Επίπεδο Πίεσης: 8192 

• Multi-touch: Ναι 

• Δυνατότητες: Πλήκτρα Συντόμευσης 

• Παροχή Ρεύματος: Εξωτερική Παροχή Ρεύματος 

• Συνδεσιμότητα: Displayport, HDMI, USB 

• Συμβατότητα: Mac OS, Windows 

 

ΤΜΗΜΑ 31 

10κάναλο σύστημα αναλογικών επεξεργαστών ηχητικού σήματος τύπου 500-series 

 
Σύστημα 10 αναλογικών επεξεργαστών ηχητικού σήματος (τύπου API 500-series), υψηλής πιστότητας 
ενσωματωμένων σε μεταλλικό κουτί 10 θέσεων για κάρτες τύπου API 500-series. Το κουτί θα πρέπει 
επίσης να διαθέτει αντίστοιχο αρθιμό εισόδων/εξόδων (balanced XLR & 6.3 mm jack) και την τροφοδοσία 
του συστήματος.  

Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω τύπους επεξεργαστών σήματος: 

Α) Προσομοιωτή tape saturation / line-driver (2 κανάλια) 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ποτενσιόμετρα ρύθμισης TRIM, SATURATION, BLEND, TEXTURE, διακόπτη 
ρύθμισης της προσομοίωσης σε δύο ταχύτητες ταινίας 15 & 30 IPS 
B) Επεξεργαστή περιβάλλουσας πλάτους (amplitude envelop processor) τάξης Α (2 κανάλια) 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ποτενσιόμετρα ρύθμισης attack & sustain με ταυτόχρονη δυνατότητα επιλογής 
της συχνότητας μέσω shelf EQ 
Γ) Επεξεργαστή συμπίεσης πλάτους (compressor) τάξης Α (2 κανάλια) 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ποτενσιόμετρα ρύθμισης Threshold, Attack, Release, Ratio, GRL, Gain. Να 
διαθέτει ενδείκτη στάθμης ακριβείας (LED) και balanced εισόδους/εξόδους τύπου XLR. Απόκριση 
συχνότητας τουλάχιστον <10 Hz - 390 kHz (-3 dB) & A-σταθμισμένη στάθμη θορύβου < -79 dBu (20 Hz - 20 
kHz). 
Δ) Ισοσταθμιστή (equalizer) τάξης Α (2 κανάλια) 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενες ρυθμίσεις (φίλτρα): Low shelf, Low cut, High shelf, High cut, Low 
Mid (Wide Q), Low Mid (Narrow Q), High Mid (Wide Q), High Mid (Narrow Q). Να διαθέτει balanced 
εισόδους/εξόδους τύπου XLR. Απόκριση συχνότητας τουλάχιστον <10 Hz - 400 kHz (-3 dB), έκταση 
δυναμικής >= 120 dB (20 Hz - 22 kHz) & A-σταθμισμένη στάθμη θορύβου < -95 dBu (20 Hz - 20 kHz). 
E) Στερεοφωνικό σύστημα εφέ/παραμόρφωσης τάξης Α (2 κανάλια) 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Να διαθέτει ρυθμίσεις για εφέ saturation/distortion/destruction/color/wild distortion, ρύθμιση από 

stereo σε M/S processing, καθώς επίσης και ρυθμίσεις gain και mix. Να διαθέτει balanced 

εισόδους/εξόδους τύπου XLR. 

• Απόκριση συχνότητας dry σήματος τουλάχιστον <10 Hz - 400 kHz (-3 dB), έκταση δυναμικής >= 112 dB 

(20 Hz - 22 kHz) & A-σταθμισμένη στάθμη θορύβου dry σήματος < -95 dBu (20 Hz - 20 kHz). 





 

 

Σελίδα 76 

 

ΤΜΗΜΑ 32 

Σύστημα υπολογιστικής έρευνας της μουσικής ερμηνείας 

 
Σύστημα υπολογιστικής έρευνας της μουσικής ερμηνείας, που απαρτίζεται από 4 συσκευές: 1) Emotiv 
Epoc X mobile 14-channel EEG Brainwear device and Headset, 2) Λουπιέρα Boss RC-300 Loop Station, 3) 
Λουπιέρα Boss RC-300 Loop Station, 4) Δύο ηλεκτρικά (stage) πιάνα. 

 
1) Φορητή συσκευή έρευνας σε εγκεφαλικές διαδικασίες, με 14 κανάλια καταγραφής δεδομένων και 

απαραίτητη πρόσβαση σε δωρεάν λογισμικό. 
2) Φορητή λουπιέρα με 5 στέρεο κανάλια εγγραφής διαφορετικού τύπου πηγών –απαραίτητη η 

συνδεσιμότητα με γραμμές μικροφώνου, midi και jack. 
3) Επιδαπέδια λουπιέρα με 3 στέρεο κανάλια εγγραφής διαφορετικού τύπου πηγών –απαραίτητη η 

συνδεσιμότητα με γραμμές μικροφώνου, midi και jack. 
4) Ηλεκτρικά πιάνα, εύκολα στη μεταφορά, αλλά με χαρακτηριστικά μηχανισμού κλασικού πιάνου (88 

βαρυκεντρισμένα πλήκτρα, πολυφωνία 256 φωνών, ενσωματωμένα ηχεία) και εύκολη συνδεσιμότητα 
(audio, midi, usb, Bluetooth). Θα πρέπει να εμπεριέχεται βάση και πεντάλ. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 33 

Σύστημα αναβάθμισης φωτιστικού εξοπλισμού 

Προβολέας με είδος λυχνίας Led με τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ενσωματωμένος μηχανισμός εστίασης 25ο - 50ο 

• Σύστημα διαρκούς αποκατάστασης χρώματος λόγω θερμοκρασίας 

• Φωτεινότητα >5700 Lumens 

• Max Lumens / Watt   >44 

• Σύσταση χρωματικού αποτελέσματος μέσω 7 ξεχωριστών χρωμάτων ή περισσότερων 

• Συνοδευτικό σύστημα μαχαιριών (shutters) συμβατό με ETC Revolution 

• Εγγύηση αντιπροσωπίας τουλάχιστον 5 έτη για το φωτιστικό σώμα και 10 έτη για τις λυχνίες LED. 

 

ΤΜΗΜΑ 34 

Ολοκληρωμένο φορητό σύστημα καταγραφής ήχων 

 
Κάθε σύστημα μικροφώνων και καταγραφικών μέσων συμπεριλαμβάνει:  

• Ένα οκτακάναλο καταγραφικό ήχου  

• Δύο καταγραφικά στεροφωνικού ήχου, τα οποία έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής και ως εξωτερικές 
κάρτες ήχου  

• Θήκες των παραπάνω καταγραφικών  

• Ένα κατευθυντικό μικρόφωνο με boom pole και αντιανεμικό καλάθι  
• Τέσσερα ασύρματα πανκατευθυντικά μικρόφωνα πέτου  

• Τρία ακουστικά ελέγχου  

Όλη την αναγκαία περιφερειακή υποστήριξη αντιανέμιων, καλωδίων, αναρτήσεων, κ.ο.κ.  
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ΤΜΗΜΑ 35 

Ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση της νοημοσύνης, της γλώσσας, της μνήμης, της 

λειτουργικότητας, και της κινητικότητας σε παιδιά ή/και ενήλικες 

 
Α1.1. Preschool and Primary Scale of Intelligence 
Το εργαλείο πρέπει να είναι ατομικά χορηγούμενο, σχεδιασμένο για την αξιολόγηση της νοημοσύνης 
παιδιών προσχολικής ηλικίας από 2 έτη και 6 μήνες έως και 7 έτη και 3 μήνες, και σταθμισμένο στον 
ελληνικό πληθυσμό (2015).  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης  
2. Βιβλίο Ερεθισμάτων 1  
3. Βιβλίο Ερεθισμάτων 2  
4. Φόρμα Καταγραφής για τις ηλικίες 2:6-3:11 (πακέτο των 25 και άνω)  
5. Φόρμα Καταγραφής για τις ηλικίες 4:0-7:3 (πακέτο των 25 και άνω) 
6. Φυλλάδιο Απαντήσεων (πακέτο των 25 και άνω )  
7. Κλείδα βαθμολόγησης Αναζήτησης Συμβόλων και Κωδικοποίησης  
8. Σχέδιο Κύβων (σετ 14 και άνω κύβων σε κουτί)  
9. 2 μολύβια και άνω χωρίς γόμα  
10. Παζλ για τη Συναρμολόγηση Αντικειμένων 
 
Α1.2. Intelligence Scale for Children 
Το εργαλείο πρέπει να είναι ατομικά χορηγούμενο, σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό (ελληνική 
έκδοση 2017), να αξιολογεί παιδιά και εφήβους με ηλικία από 6 έτη και 0 μήνες έως 16 έτη και 11 μήνες, 
και να εξάγονται πέντε διαφορετικοί δείκτες πέραν του Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης (συγκεκριμένα, 
Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης, Δείκτης Οπτικοχωρικής Αντίληψης, Δείκτης Ρέοντα Συλλογισμού, Δείκτης 
Εργαζόμενης Μνήμης, Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας).  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης  
2. Βιβλίο Ερεθισμάτων 1  
3. Βιβλίο Ερεθισμάτων 2  
4. Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25 και άνω)  
5. Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25 και άνω)  
6. Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25 και άνω)  
7. Κλείδα βαθμολόγησης Ακύρωσης  
8. Κλείδα βαθμολόγησης Κωδικοποίησης  
9. Κλείδα βαθμολόγησης Αναζήτησης Συμβόλων  
10. Σχέδιο Κύβων (σετ 9 και άνω κύβων σε κουτί)  
11. Μολύβι μαύρο χωρίς γόμα  
12. Μολύβι κόκκινο 
 
Α1.3.  Έγχρωμες μήτρες και κλίμακες λεξιλογίου για την αξιολόγηση της γενικής νοημοσύνης  
Το τεστ πρέπει να είναι σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό (2015) και να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 
4-12 ετών. Πρέπει δίνει τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις 
ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε έκταση 
συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης. Πρέπει να αποτελείται από μη λεκτικό μέρος με τη μορφή 
έγχρωμων μητρών και από λεκτικό μέρος, που θα είναι κλίμακες λεξιλογίου. 
 
Α1.4.  Τεστ προσληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου  
Το εργαλείο πρέπει να χορηγείται ατομικά. Η 4η έκδοσή του πρέπει να αξιολογεί την ικανότητα 
προσληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου ατόμων ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως 90+ ετών. Το λεξιλόγιο 
πρέπει να αξιολογείται μέσω εικόνων χωρίς να απαιτείται ανάγνωση ή γραφή.  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Πλήρες κιτ του Βιβλίου Ερεθισμάτων Α  
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2. Πλήρες κιτ του Βιβλίου Ερεθισμάτων Β  
3. Οδηγούς χρήσης  
4. Τρίποδο του Βιβλίου Ερεθισμάτων Α  
5. Τρίποδο του Βιβλίου Ερεθισμάτων Β  
6. Φυλλάδιο Απαντήσεων (πακέτο των 25 και άνω ) του Βιβλίου Ερεθισμάτων Α  
7. Φυλλάδιο Απαντήσεων (πακέτο των 25 και άνω ) του Βιβλίου Ερεθισμάτων Β  
8. Τσάντα μεταφοράς 
 
Α1.5. Κλίμακα Αξιολόγησης Εργαζόμενης Μνήμης  
Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Εργαζόμενης Μνήμης πρέπει να περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις, να είναι 
σταθμισμένη σε ελληνικό πληθυσμό (ελληνική έκδοση 2016), να απευθύνεται και να συμπληρώνεται από 
εκπαιδευτικούς.  
Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Εργαζόμενης Μνήμης πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Εγχειρίδιο  
2. Φόρμα καταγραφής (πακέτο των 25 και άνω)  
 
Α1.6 Εφαρμογή σταθμισμένης γλωσσικής αξιολόγησης 
Το εργαλείο πρέπει να είναι σταθμισμένο και να αξιολογεί παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών. Πρέπει να 
περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους δοκιμασίες: Φωνολογική Επίγνωση και Επεξεργασία, Σημασιολογική 
Ανάπτυξη, Μορφολογική Επίγνωση, Πραγματολογική Επάρκεια, Αφηγηματικό Λόγο, Ακουστική 
Κατανόηση, Γνώση Αλφαβήτου, Αναδυόμενη Γραφή.  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει: 11  
 
1. Πρόσβαση στο εργαλείο για μελέτη, εξάσκηση στη χρήση/βαθμολόγησή και συμμετοχή στο online τεστ 
πιστοποίησης (απεριόριστος αριθμός προσπαθειών).  
2. Έντυπο οδηγό χορήγησης και βαθμολόγησης με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα.  
3. Έναν κωδικό χορήγησης του τεστ που χρησιμοποιείται από την ψηφιακή εφαρμογή και προσφέρει την 
αυτόματη εξαγωγή των αποτελεσμάτων του τεστ (αναλυτική αναφορά γλωσσικών επιδόσεων).  
4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης κάθε ερευνητής/ πιστοποιημένος χορηγητής πρέπει 
να λαμβάνει μέσω e-mail:  
a. βεβαίωση πιστοποίησης και  
b. δεύτερο κωδικό χορήγησης (εφόσον συμπληρώσει το on-line ερωτηματολόγιο).  
5. Πρόσβαση για κάθε ερευνητή στο e-shop του εργαλείου από όπου μπορεί να προμηθεύεται κωδικούς 
χορήγησης τεστ. 
 
Α1.7.  Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου  
Το τεστ πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-8 ετών. Πρέπει να αποτελείται από 50 εικόνες που 
απεικονίζουν ουσιαστικά. Οι έννοιες που απεικονίζονται πρέπει να προέρχονται από καθημερινά 
αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια και παιδικά τηλεοπτικά 
προγράμματα. Πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή ψυχομετρική ανάλυση και να είναι απλό στη χρήση 
και σύντομο.  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Υλικό Αξιολόγησης  
2. Οδηγό Αξιολόγησης,  
3. Έντυπα Καταγραφής 
 
Α1.8. Σύστημα για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση Προσχολικής ηλικίας 
Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι ατομικά χορηγούμενο, σχεδιασμένο για την αξιολόγηση της 
προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος για το φάσμα 
ηλικι1 ½ - 5 ετών, και σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό (2020).  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Εγχειρίδιο για τα ερωτηματολόγια και προφίλ προσχολικής ηλικίας  
2. Φόρμα αναφοράς για τον/τη νηπιαγωγό βρεφονηπιοκόμο για παιδιά 1 ½ - 5 (ΦΑΝ-Β) (25 τμχ και άνω)  
3. ΦΑΝ-Β 1 ½ - 5 Κλίμακες Συνδρόμων για Αγόρια και Κορίτσια (25 τμχ και άνω)  
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4. Λίστα Ελέγχου παιδικής Συμπεριφοράς (ΛΕΠΣ) για ηλικίες 1 ½-5 ετών (25 τμχ και άνω)  
5. Λίστα Ελέγχου παιδικής Συμπεριφοράς (ΛΕΠΣ) 1 ½ - 5 ετών Κλίμακες Συνδρόμων για Αγόρια και 
Κορίτσια (25 τμχ και άνω)  
6. Ερωτηματολόγιο γλωσσικής ανάπτυξης (ΕΓΑ) (25 τμχ και άνω)  
7. Φόρμα βαθμολόγησης για το ερωτηματολόγιο γλωσσικής ανάπτυξης (ΕΓΑ) για ηλικίες 18-35 μηνών (25 
τμχ και άνω)  
 
Α1.9.  Σύστημα για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση Σχολικής ηλικίας  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Ερωτηματολόγιο για γονείς (παιδιά 6-18 ετών) (25 τμχ και άνω)  
2. Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς ((παιδιά 6-18 ετών) (25 τμχ και άνω)  
3. Ερωτηματολόγιο για εφήβους (παιδιά 11-18 ετών) (25 τμχ και άνω)  
4. Προφίλ του ερωτηματολογίου για γονείς για Αγόρια - Κλίμακες Ικανοτήτων/Συνδρόμων (25 τμχ και άνω)  
5. Προφίλ του του ερωτηματολογίου για γονείς για Κορίτσια - Κλίμακες Ικανοτήτων/Συνδρόμων (25 τμχ και 

άνω)  
6. Εναρμονισμένες με το DSM κλίμακες του του ερωτηματολογίου για γονείς (25 τμχ)  
7. Προφίλ του ερωτηματολογίου για εκπαιδευτικούς για Αγόρια - Κλίμακες Συνδρόμων/ Προσαρμοστική 
Λειτουργικότητα (25 τμχ και άνω)  
8. Προφίλ του ερωτηματολογίου για εκπαιδευτικούς για Κορίτσια - Κλίμακες Συνδρόμων/ Προσαρμοστική 
Λειτουργικότητα (25 τμχ και άνω)  
9. Εναρμονισμένες με το DSM κλίμακες του ερωτηματολογίου για εκπαιδευτικούς (25 τμχ και άνω)  
10. Προφίλ του ερωτηματολογίου για εφήβους για Αγόρια και Κορίτσια- Κλίμακες Ικανοτήτων/Συνδρόμων 
(25 τμχ και άνω)  
11. Εναρμονισμένες με το DSM κλίμακες του ερωτηματολογίου για εφήβους (25 τμχ και άνω) 
 
Α1.10.  Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας - Εικόνες δράσης  
Το διαγνωστικό εργαλείο πρέπει να εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: α) της 
μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων, και 2) της 
πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει το 
αξιολογούμενο παιδί προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες. Πρέπει να απευθύνεται σε ηλικίες 6 έως 9 
ετών και 9 έως 12 ετών.  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Υλικό Αξιολόγησης  
2. Οδηγό Αξιολόγησης  
3. Έντυπα Καταγραφής  
 
Α1.11. Δοκιμασία Αξιολόγησης Αναγνωστικών Δεξιοτήτων 
Το εργαλείο πρέπει να εστιάζει στη σφαιρική αξιολόγηση της ανάγνωσης, καλύπτοντας τις δεξιότητες της 
αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, της ευχέρειας και της αναγνωστικής κατανόησης. Πρέπει, επίσης, να 
είναι σχεδιασμένο για την έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών πριν το τέλος της Α΄ τάξης του 
δημοτικού. Επιπρόσθετα, πρέπει να επιτρέπει την ποιοτική ανάλυση των αναγνωστικών λαθών και της 
αναγνωστικής συμπεριφοράς. Η βαθμολόγηση της δοκιμασίας πρέπει να επιτρέπει τον αυτόματο 
υπολογισμό της σταθμισμένης βαθμολογίας ανά δεξιότητα (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, αναγνωστική 
κατανόηση) και του συνολικού σκορ αναγνωστικής επίδοσης.  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Υλικό Αξιολόγησης, Οδηγό Αξιολόγησης, 50 και άνω Έντυπα Καταγραφής  
2. 50 και άνω Άδειες χρήσης «Αυτόματου Υπολογισμού» (εφαρμογή αυτόματης εξαγωγής σταθμισμένων 
αποτελεσμάτων)  
3. Παρακολούθηση σεμιναρίου εκπαίδευσης στη σταθμισμένη δοκιμασία  
4. Δύο και άνω θέσεις πιστοποίησης  
5. Δυνατότητα αγοράς επιπλέον αδειών χρήσης «Αυτόματου Υπολογισμού»  
6. Ένταξη στη λίστα των Πιστοποιημένων αξιολογητών  
7. Δυνατότητα αγοράς επιπλέον αδειών πρόσβασης  
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Α.12. Στάνταρ προοδευτικές μήτρες για την αξιολόγηση της γενικής νοημοσύνης 
Πρέπει να απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 10-16 ετών και άνω των 17 ετών και να τεστ δίνει τη δυνατότητα 
αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης, χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και 
ψυχοδιαγνωστικής, που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε έκταση συστοιχιών 
αξιολόγησης της νοημοσύνης. Πρέπει να παρέχει σύντομα μη-λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής 
ικανότητας παιδιών, εφήβων, και ενηλίκων. Πρέπει να αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να εξάγει 
συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο.  

Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Γενικό οδηγό χρήσης  
2. Βιβλίο ερεθισμάτων  
3. Οδηγό των στάνταρ προοδευτικών μητρών (τρόπος χορήγησης του τεστ και βαθμολόγηση)  
4. Φυλλάδιο Απαντήσεων (πακέτο των 10 και άνω)  
 
Α.13. Εργαλείο αξιολόγησης ανάπτυξης της αδρής και λεπτής κινητικότητας, καθώς και του συντονισμού 
των κινήσεων 
Το εργαλείο πρέπει να αξιολογεί την αδρή και λεπτή κινητικότητα, καθώς και τον συντονισμό των 
κινήσεων στο φάσμα 4-21 ετών, και να ανιχνεύει ελλείμματα μέσης κατηγορίας στις κινητικές δεξιότητες. 
Πρέπει να περιλαμβάνει . Περιλαμβάνονται 8 υποομάδες αξιολογήσεων: Λεπτή κινητικότητα (σε 7 
παράγοντες), ολοκλήρωση ανάπτυξης των λεπτών κινήσεων (8 παράγοντες), επιδεξιότητα χειρισμών (5 
παράγοντες), αμφίπλευρος συντονισμός των κινήσεων (7 παράγοντες), ισορροπία (9 παράγοντες), 
ευκινησία και ταχύτητα (5 παράγοντες), συντονισμός των άνω άκρων του σώματος (7 παράγοντες) και 
δύναμη (5 παράγοντες).  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Οδηγό χρήσης  
2. Βιβλίο ερεθισμάτων  
3. Φόρμες καταγραφής (πακέτο των 25 και άνω)  
4. Βιβλιάρια εξεταζόμενου/ης (πακέτο των 25 και άνω)  
5. CD-Rom  
6. DVD εκπαίδευσης  
7. Τσάντα μεταφοράς  
 
Α.14. Adult Intelligence Scale 
Η κλίμακα πρέπει να είναι ατομικά χορηγούμενη, σταθμισμένη στον ελληνικό πληθυσμό, και να 
απευθύνεται σε ηλικίες από 16 έτη και 0 μήνες έως 90 έτη και 11 μήνες. Πρέπει να παρέχει σύνθετες 
βαθμολογίες και βαθμολογίες υποδοκιμασιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη νοητική λειτουργικότητα σε 
συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές. Επίσης, πρέπει να παρέχει μία σύνθετη βαθμολογία, η οποία 
αντιπροσωπεύει τη γενική νοητική ικανότητα (ΓΔΝ Συνολικής Κλίμακας).  
Το εξεταστικό υλικό του τεστ περιλαμβάνει:  
1. Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης  
2. Βιβλίο Ερεθισμάτων 1  
3. Βιβλίο Ερεθισμάτων 2  
4. Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25 και άνω)  
5. Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25 και άνω)  
6. Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25 και άνω)  
7. Κλείδα βαθμολόγησης Ακύρωσης  
8. Κλείδα βαθμολόγησης Κωδικοποίησης  
9. Κλείδα βαθμολόγησης Αναζήτησης Συμβόλων  
10. Σχέδιο Κύβων (σετ 9 και άνω κύβων σε κουτί)  
11. Μολύβι χωρίς γόμα  
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ΤΜΗΜΑ 36 

Κλίβανος υγρής αποστείρωσης 

 

• Να πρόκειται για κλίβανο υγρής αποστείρωσης (με ατμό) και στεγνώματος (drying) για πρόσθια 
φόρτωση, που τοποθετείται σε πάγκο, κατάλληλο για αποστείρωση υγρών ή και στερεών υλικών (π.χ. 
υλικά για καλλιέργειες, γυαλικά, πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, πορώδη αντικείμενα, σακούλες 
απορριμμάτων κ.α.) 

• Η ωφέλιμη χωρητικότητα του κλιβάνου να είναι τουλάχιστον 50 λίτρα 

• Η θερμοκρασία του κλιβάνου να μπορεί να οριστεί σε εύρος τουλάχιστον 105 οC -134 οC 

• Το εύρος χρόνου αποστείρωσης να κυμαίνεται τουλάχιστον μεταξύ 1 και 250 λεπτών. 

• Το εύρος χρόνου στεγνώματος να κυμαίνεται τουλάχιστον μεταξύ 1 και 360 λεπτών. 

• Οι παλμοί προκενού να μπορούν να ορισθούν από 1 εώς 3. 

• Να διαθέτει αναλογικό μανόμετρο και η μέγιστη πίεση του θαλάμου να μην ξεπερνάει τα 2,1 bar. 

• Η μέγιστη κατανάλωση να μην είναι πάνω από 3,5 kW. 

• Να είναι κατασκευασμένος εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή. 

• Να διαθέτει οθόνη αφής για την απεικόνιση των συνθηκών λειτουργίας, καθώς και μηνυμάτων 
λάθους ή ειδοποιήσεων. 

• Να διαθέτει τουλάχιστον 10 προεπιλεγμένα προγράμματα αποστείρωσης και συνολικά >30 
προγράμματα. 

• Να συνοδεύεται από στήριγμα δίσκου από ανοξείδωτο χάλυβα για 5 δίσκους, 2 συρμάτινες θήκες 
από ανοξείδωτο χάλυβα, βοηθητικό πλαστικό δίσκο συλλογής συμπυκνωμένου νερού μετά το 
άνοιγμα της πόρτας σε κύκλους χωρίς τελικό στέγνωμα, σωλήνα σιλικόνης με γρήγορη σύνδεση για 
την αποστράγγιση της ανεξάρτητης δεξαμενής καθαρού νερού και της ανεξάρτητης δεξαμενής 
αποβλήτων. 

• Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και εκτυπωτή 

• Η αποστείρωση να ελέγχεται από αισθητήρα θερμοκρασίας στον κύριο θάλαμο ή και από αισθητήρα 
στον κύριο θάλαμο και επιπλέον από ειδικό αισθητήρα θερμοκρασίας 

• Να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V 

• Να φέρει σήμανση CE 
 
 

ΤΜΗΜΑ 37 

Εύκαμπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο με επαναφορτιζόμενη φορητή πηγή φωτισμού led 

• Σύγχρονης τεχνολογίας εύκαμπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο 

• Να Διαθέτει εργονομική λαβή ώστε να επιτρέπει έτσι ακριβείς εργασίες σε δυσπρόσιτες περιοχές  

• Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες και φακούς ώστε να προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας 
εικόνα  

• Εξωτερική διάμετρος περίπου 3,5mm  

• Μήκος εργασίας 300mm  

• Οπτική γωνία 0º  

• Ευρυγώνιος φακός περίπου 70º - 80º  

• Βάθος πεδίου περίπου από 3-50mm 

• Γωνίωση από 90º-180º πάνω, 90º -150º κάτω  

• Να διαθέτει ειδικό περίβλημα για εύκολη προώθηση και να μη προκαλεί δυσφορία στον ασθενή 

• Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά που διασφαλίζουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής του 

• Να είναι πλήρως στεγανό 

• Να μπορεί να απολυμανθεί σε ειδικό απολυμαντικό υγρό ή σε κλίβανο αερίου  

• Να κλιβανίζεται σε ΕΤΟ, Sterrad100, Sterris και να εμβαπτίζεται πλήρως σε αποστειρωτικά υγρά 

• Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αποσπώμενο καλώδιο ψυχρού φωτισμού αλλά και με 
επαναφορτιζόμενη φορητή πηγή φωτισμού λευκού φωτός LED  με μεγάλη φωτεινότητα 
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• Σύνδεση με πηγή είτε STORZ, είτε OLYMPUS, είτε WOLF είτε ACMI, είτε συνδυασμό των προηγουμένων 

• Να διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 EEC 

• Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΗΤΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

• Να είναι συμβατή με το εύκαμπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο ή διαθέτει αντάπτορα σύνδεσης με 
αυτό  

• Να είναι φορητή 

• Να είναι επαναφορτιζόμενη και να διαθέτει κατάλληλο φορτιστή γι΄ αυτό 

• Να διαθέτει φωτισμό λευκό  LED μεγάλης φωτεινότητας 
--- 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
Τα προσφερόμενα θα πρέπει να έχουν πλήρη συμβατότητα, για ομαλή λειτουργία. 
 Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα και να είναι 

ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική. (Πιστοποιημένα medical grade συσκευές).   
Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου 

 
 

ΤΜΗΜΑ 38 

Ιξωδόμετρο 

 

1. Ταχύτητα περιστροφής: 0.1 – 250rpm με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2600 διαφορετικών ταχυτήτων. 
2. Ψηφιακή οθόνη αφής τουλάχιστον 7’’, όπου εμφανίζονται: ιξώδες (cP, mPa*s), % ροπή, θερμοκρασία, 

διατμητική τάση/ ρυθμός διάτμησης (shear stress/shear rate), ταχύτητα/Spindle, Step Program Status, 
Math Model Calculation 

3. Ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. 
4. Ακρίβεια μέτρησης : τουλάχιστον 1% και επαναληψιμότητα: 0.2% 
5. Δυνατότητα σύνδεσης και πλήρους ελέγχου του οργάνου από PC με το λογισμικό RheocalcT και με 

πολύ διευρυμένες δυνατότητες (προαιρετικό είδος). 
6. Να συνοδεύεται από Spindle/Cone με τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Shear rate: 7.50N sec-1 
• Όγκος δείγματος: 0.5 mL 
• Cone Angle: 0.8° 
• Cone Radius: 2.4 cm 
• Standard cup with Temperature RTD probe 

7. Ένδειξη ώρας και ημερομηνία 
8. Θύρα USB για σύνδεση με PC και εκτυπωτή 
9. Εσωτερικό χώρο αποθήκευσης τουλάχιστον 150 MB 

 

ΤΜΗΜΑ 39 

Σύστημα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων  

• Πλήρως συμβατό με πρωτόκολλο DICOM 

• Υποστήριξη πολλών οθονών  

• Διάφορα εργαλεία μέτρησης 

• Εμφάνιση 8χ8 κελιά 

• Συγχρονισμός σειρών 

• Δημιουργία CD/DVD 

• Δυνατότητα εξαγωγής εικόνων σε windows format 

• ΜPR 

• MPI 
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ΤΜΗΜΑ 40 

Κάθετος κλίβανος υγρής αποστείρωσης 100 λίτρων 

• Να διαθέτει χωριτικότητα τουλάχιστον 100 L  

• Να διαθέτει μέγιστη πίεση στα 0,3 MPa.  

• Να διαθέτει σχετική πίεση εργασίας στα 0,22 MPa.  

• Να έχει μέγιστη θερμοκρασία τουλάχιστον 145℃.  

• Να έχει εύρος θερμοκρασίας εργασίας 105 - 134℃.  

• Να διαθέτει ακρίβεια θερμοκρασίας στην οθόνη ± 0,1℃.  

• Ο θάλαμος εργασίας να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι τύπου 304 ενώ το υπόλοιπο κυρίως 

σώμα από ατσάλι με εποξική και αντιμικροβιακή βαφή.  

• Να έχει ανοιγόμενη πόρτα, εύκολη στο άνοιγμα.  

• Να διαθέτει χρονόμετρο 0-999 min.  

• Να διαθέτει οθόνη εμφάνισης εσωτερικής θερμοκρασίας, χρόνου και κωδικό σφάλματος.  

• Να διαθέτει ασφάλεια για υψηλή τάση ή ηλεκτρική διαρροή.  

• Να διαθέτει σταθερά προγράμματα αποστείρωσης για στερεά και υγρά.  

• Να διαθέτει λειτουργία προστασίας εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή, να σταματά η 

θέρμανση αυτόματα και να εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.  

• Να διαθέτει συναγερμό σε περίπτωση υπερθέρμανσης και αυτόματης διακοπής της διαδικασίας.  

• Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας η οποία θα μπορεί να ανοίγει αυτόματα για απελευθέρωση της 

πίεσης.  

• Να λειτουργεί με απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό.  

• Να διαθέτει 2, τουλάχιστον, καλάθια και 1, τουλάχιστον, ράφι.  

• Η κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα 5 KW.  

• Να λειτουργεί με ρεύμα 220V, 50/60Hz.  

• Να συνοδεύεται από σύστημα απαγωγής των συμπυκνωμάτων.  

 

ΤΜΗΜΑ 41 

Ενδοστοματικός σαρωτής (scanner) ψηφιακής αποτύπωσης με δυνατότητα σχεδιασμού 

αποκαταστάσεων συνοδευόμενο από υπολογιστή και ανάλογο λογισμικό 

 

• Να περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό διαχείρισης της συσκευής που να καλύπτει τις απαιτήσεις της 

παρούσας προδιαγραφής. 

• Να περιλαμβάνει φορητό υπολογιστή με οθόνη τουλάχιστον 15,6”, προτεινόμενο από την 

κατασκευάστρια εταιρία, ικανό να διαχειριστεί το πρόγραμμα αποτύπωσης, με εγκατεστημένο το 

λογισμικό διαχείρισης της συσκευής. Το λογισμικό θα παραδοθεί και σε μορφή δισκέτας USB Stick, 

ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί και σε άλλους υπολογιστές Να μη χρειάζεται χρήση πούδρας, 

σκόνης ή άλλου υλικού για την αποτύπωση. Να είναι δυνατή η σάρωση εκμαγείων. Να είναι δυνατή 

η σάρωση ολικών τεχνητών οδοντοστοιχιών Να είναι δυνατή η σάρωση ολικώς νωδών ασθενών Να 

είναι δυνατή η χρωματοληψία σε χρωματολόγια Ivoclar Vita, 3D master. Να είναι δυνατή η 

καταγραφή της δυναμικής σύγκλεισης. Να είναι δυνατή η βιντεοσκόπηση της σάρωσης. Να είναι 

δυνατή η αποτύπωση του προφίλ ανάδυσης. Να είναι δυνατή η μέτρηση της απόστασης μεταξύ των 

ανταγωνιστών δοντιών. Να είναι δυνατός ο έλεγχος της φοράς ένθεσης. Να είναι δυνατή η 

οριοθέτηση των ορίων της αποκατάστασης. Να μπορεί να συνδεθεί με Milling Machine και 3D 

printer και να χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή παραγγελία ορθοδοντικών aligners (οι συσκευές δεν 

περιλαμβάνονται στην προσφορά). Στη συσκευή να συμπεριλαμβάνονται τα εξής λογισμικά: 1) 
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Smile Design: Σχεδιασμός του χαμόγελου του ασθενούς σε πραγματική φωτογραφία με δυνατότητα 

αποστολής και στον ασθενή και στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. 2) Patient Monitoring: 

Παρακολούθηση και σύγκριση των αλλαγών που γίνονται στα στόματα των ασθενών κατά το 

πέρασμα του χρόνου π.χ αποτριβές, αλλαγή σύγκλισης, αλλαγές στα ούλα κ.λ.π. 3) Τreaτment 

Simulator: προσομοίωση της θεραπείας. Να είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών Υψηλής ευκρίνειας. 

Να είναι δυνατή η λήψη βίντεο Υψηλής ευκρίνειας (βιντεοκάμερα). Να υπάρχει τεχνολογία ΑΙ – 

τεχνητή νοημοσύνη κάνει την σάρωση πιο εύκολη αφαιρώντας τους περιττούς μαλακούς ιστούς 

κατά τη σάρωση. Η αποτύπωση να γίνεται με συνεχή μορφή τύπου βίντεο και όχι με διακεκομμένη 

μορφή τύπου φωτογράφησης. Να γίνεται έγχρωμη αποτύπωση των ιστών. Παρέχεται έξοδος - 

εξαγωγή του παραγόμενου αρχείου αποτύπωσης σε κοινό - ανοιχτό τύπο ".stl" και “.ply”. Η 

δυνατότητα αυτή να παρέχεται χωρίς επιπλέον κόστος (είτε εφάπαξ, είτε επί συνδρομή). 

• Να παρέχονται δωρεάν αναβαθμίσεις στο πρόγραμμα αποτύπωσης. Όλα τα υλικά πρέπει να 

πληρούν τις προδιαγραφές CE της αντίστοιχης κατηγορίας υλικού. Η προσφορά κάθε υλικού οφείλει 

να τηρεί τα προβλεπόμενα στην Υπ. Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/ΦΕΚ32/Β΄/16-1-2004, δηλαδή τις 

«Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ι/Π» 

 

ΤΜΗΜΑ 42 

Πιεζοτόμος 

 

• Οι μικροδονήσεις που παράγονται από την πιεζοηλεκτρική μονάδα είναι σε συχνότητα από 25 έως 

29 khz διαμορφωμένες με χαμηλή συχνότητα 10 έως 60 Hz και υψηλότερη έως 30 KHz.  

• Οι γραμμικές δονήσεις των άκρων κυμαίνονται μεταξύ 60 και 200 μικρομέτρων οριζόντια και 20-60 

μικρομέτρων σε κάθετη κίνηση.  

• Το άκρο υπερήχων δονείται με ελεγχόμενη ταχύτητα 60-200 mm/sec που στοχεύει να κόψει μόνο 

ανοργανοποιημένο ιστό χωρίς να βλάψει τους παρακείμενους μαλακούς ιστούς.  

• Η συχνότητα άνω των 50 khz είναι ικανή μόνο να κόψει νευροαγγειακούς ιστούς και άλλους 

μαλακούς ιστούς.  

• Το πλάτος κραδασμών είναι επίσης ρυθμιζόμενο στην περιοχή 30-60 μικρομέτρων. Αυτό επιτρέπει 

σταθερή και στιγμιαία προσαρμογή της απαιτούμενης ισχύος ανάλογα με την αντίσταση που 

συναντά η άκρη.  

• Η ισχύς της συσκευής ρυθμίζεται στα 5W. Η ισχύς και η ακρίβεια είναι έμμεσα ανάλογες μεταξύ 

τους. Έτσι, καθώς αυξάνεται η ισχύς, απαιτεί παχύτερες άκρες που παράγουν ανακριβείς κοπές. 

Επομένως, τα 5W είναι ο ιδανικός συμβιβασμός μεταξύ ισχύος και ακρίβειας. Το ταλαντευόμενο 

άκρο κινεί ταυτόχρονα το ψυκτικό υγρό που παράγει φαινόμενο σπηλαίωσης. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 43 

Κάθετος καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης 

 
Ο προσφερόμενος καταψύκτης είναι καθέτου τύπου και θερμοκρασίας έως -86°C, στιβαρής κατασκευής και 
πιστοποιημένης ποιότητας και πληροί τα διεθνή standards και προδιαγραφές .  
• Ο θάλαμος εσωτερικά να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας φύλλο ανοξείδωτου ατσαλιού  
• Ο θάλαμος να διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό του.  
• Εξωτερικά ο καταψύκτης να διαθέτει πολυεστερική επικάλυψη.  
• Να διαθέτει μόνωση με στρώμα πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 80 mm. Να χρησιμοποιεί ένα ultra 

thin πάνελ μόνωσης.  
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• Να διαθέτει δύο (2) στεγανωτικά λάστιχα περιμετρικά των τοιχωμάτων της πόρτας του καταψύκτη ώστε 
να διασφαλίζεται η τέλεια στεγάνωση μεταξύ πόρτας και τοιχωμάτων.  

• Να διαθέτει θέρμανση των στεγανωτικών μέσω θερμαντικών στοιχείων για αποφυγή δημιουργίας πάγου.  
• Να διαθέτει βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης (είσοδος ανακούφισης κενού) ώστε να επιτρέπεται το χωρίς 

προβλήματα άνοιγμα της πόρτας.  
• Ο εσωτερικός θάλαμος να είναι διαμορφωμένος σε 5 διαμερίσματα με 5 πόρτες και 4 ράφια.  
• Οι εσωτερικές πόρτες να φέρουν στεγανωτικά λάστιχα.  
• Η πόρτα να ασφαλίζει με ένα μόνο χερούλι-μοχλό μεγάλου μεγέθους το οποίο μπορεί να φέρει και 

κλειδαριά και το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου ώστε να 
ανοίγει από την δεξιά ή την αριστερή πλευρά.  

• Όλη η μονάδα να εδράζεται πάνω σε βαρέου τύπου τροχούς.  
• Τα ψυκτικά υγρά να είναι 100% οικολογικά και απαλλαγμένα από CFC, HCFC και HFC και υπάρχει 

δυνατότητα πλήρωσής τους.  
• Η καθαρότητα του εισερχόμενου αέρα στο χώρο των συμπιεστών να διασφαλίζεται από ένα φίλτρο το 

οποίο αφαιρείται εύκολα για περιοδικό καθαρισμό.  
• Όλα τα ηλεκτρονικά μέρη να βρίσκονται μέσα σε ένα ασφαλές και συμπαγές «μαύρο κουτί» έτσι ώστε να 

προστατεύονται από την σκόνη και την υγρασία.  
• Το σύστημα ψύξης να περιλαμβάνει δύο (2) συμπιεστές 11/4 ΗΡ υψηλής ποιότητας με αυτοματοποιημένο 

τρόπο διαδοχικής έναρξης της λειτουργίας τους .  
• Να διαθέτει ανεμιστήρα ψύξης των συμπιεστών ειδικά κατασκευασμένο για αθόρυβη λειτουργία.  
• Να έχει επίπεδο θορύβου < 50dBa.  
• Να διαθέτει 2 μπαταρίες back up  
• Να διαθέτει λειτουργία remote alarm (NO/NC/COM)  
• Συνθήκες περιβάλλοντος για τη λειτουργία: 

 o Αερισμός : Συνήθους δωματίου 
 o Θερμοκρασία : έως +30 °C  
 o Σχετική Υγρασία : μέχρι 80% RH  

• Να διαθέτει LCD οθόνη πάνω στην πόρτα.  
• Να διαθέτει κωδικό για την πρόσβαση στο menu και την αλλαγή των παραμέτρων για μεγαλύτερη 

ασφάλεια  
• Να διαθέτει λυχνίες με χρωματική ένδειξη της καταστάσεως λειτουργίας του καταψύκτη. 
• Στην οθόνη να καταγράφεται η θερμοκρασία του καταψύκτη καθώς και η θερμοκρασία του 

δωματίου/χώρου  
• Να διαθέτει λειτουργία παρουσίασης της θερμοκρασίας σε γράφημα με ημερήσια, εβδομαδιαία και 

ετήσια καταγραφή  
• Να διαθέτει δυνατότητα καταγραφής των ωρών λειτουργίας των φίλτρων, του συμπιεστή και του 

καταψύκτη  
• Να διαθέτει δυνατότητα αυτοελέγχου του καταψύκτη  
• Το σύστημα παρακολούθησης/συναγερμού να περιλαμβάνει :  

o Τοποθέτηση ορίου θερμοκρασίας.  
o Alarm σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας  
o Alarm σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας.  
o Alarm σε περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.  
o Alarm σε περίπτωση διακοπής ρεύματος  
o Alarmς σε περίπτωση που η πόρτα παραμένει ανοιχτή  
o Alarm σε περίπτωση προβλήματος με τάση δικτύου.  
o Alarm για την θερμοκρασία του συμπυκνωτή.  
o Alarm ένδειξης χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας.  
o Alarm ένδειξης κορεσμένων φίλτρων και δυσλειτουργίας του ανεμιστήρα  
o Αlarm ένδειξης δυσλειτουργίας των αισθητήρων θερμοκρασίας PT100  

• Να φέρει CE Mark και να είναι σύμφωνο κατά 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/EC, 97/23/EC και EN-
61010-1  

• Να λειτουργεί με τάση 220 V.  
• Να μπορεί να δεχτεί εβδομαδιαίο καταγραφικό με εκτύπωση  





 

 

Σελίδα 86 

• Να μπορεί να δεχτεί θύρα USB για εξαγωγή των δεδομένων.  
• Να μπορεί να δεχτεί CO2/LN2 back up.  
• Να μπορεί να δεχτεί ικριώματα και cryoboxes για τον διαχωρισμό και αρχειοθέτηση των δειγμάτων. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 44 

Ψηφιακός σαρωτής με πλάκες φωσφόρου 

 

• Αναγνώριση μεγέθους πλάκας Φωσφόρου- Αυτόματη 

• Ανάλυση- 14,3 IPM 

• Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB2 

 

ΤΜΗΜΑ 45 

Περιστροφικοί εξατμιστήρες κενού (rotary evaporators) με σύστημα αντλίας κενού 

 

• Να διαθέτει μηχανισμό ελέγχου της θερμοκρασίας, της περιστροφής, της ταχύτητας και του χρόνου  

• Να έχει περιοχή ταχύτητας από 20-280 rpm  

• Να διαθέτει θερμαινόμενο λουτρό τουλάχιστον 5 lit με περιοχή θερμοκρασίας μέχρι 180°C με ακρίβεια 
±1°C  

• Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας καθώς και ρυθμιζόμενο σύστημα προστασίας.  

• Να διαθέτει συμπυκνωτή με ψυκτική επιφάνεια τουλάχιστον 1500 cm²  

• Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη ανύψωση, αυτόματη ελευθέρωση της φιάλης εξάτμισης στην ανώτερη 
θέση σε περίπτωση διακοπής της τάσης.  

• Να διαθέτει αναγνώριση της τελικής θέσης ώστε να προστατεύει τον χρήστη και το δείγμα έναντι 
θραύσης  

• Να δύναται να περιστραφεί δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.  

• Να διαθέτει φιάλη εξάτμισης και συλλογής τουλάχιστον 1 lit  

• Να δύναται να δεχθεί και φιάλες διαφορετικών χωρητικοτήτων  

• Να έχει ισχύ τουλάχιστον 1300 Watt και βαθμό προστασίας ΙΡ20  

• Να συνοδεύεται από αντλία κενού διαφραγματική, ανθεκτική σε οργανικούς διαλύτες και με 
δυνατότητα ρύθμισης του κενού.  

• Να έχει μεγίστη ταχύτητα άντλησης 12,5lit/min  

• Να επιτυγχάνει κενό 12 mbar και με gast ballast 20mbar  

• Να επιτυγχάνει μέγιστη πίεση αντεπιστροφής. 1,1bar  

• Να έχει βαθμό προστασίας ΙΡ40  

• Να έχει οπή εισαγωγής DN 6-10 mm και εξαγωγής DN 8-10 mm 
 

 

ΤΜΗΜΑ 46 

Επωαστικός θάλαμος 

 

Επωαστικός θάλαμος με πέντε (5) ράφια, ωφέλιμου όγκου τουλάχιστον 250 λίτρων, Εύρος θερμοκρασίας: 
από περιβάλλον: +5°C έως τους 100°C. Διασπορά θερμοκρασίας στους 37°C: ±0.3 K. Διακύμανση 
θερμοκρασίας στους 37°C: ±0.2 K. Να περιλαμβάνει εσωτερική γυάλινη πόρτα ασφαλείας και ρυθμιζόμενο 
κλαπέτο εξαερισμού με ηλεκτρομηχανικό έλεγχο. 
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ΤΜΗΜΑ 47 

Σύστημα παρακολούθησης υπόγειων νερών 

 

Αυτόματος ψηφιακός σταθμηγράφος  

 

• Υψηλής τεχνολογίας σταθμηγράφος, κατάλληλος για επιφανειακά και υπόγεια νερά.  

• Να μετρά και καταγράφει την στάθμη και την θερμοκρασία.  

• Ο σταθμηγράφος να είναι πλήρως εμβαπτιζόμενος και η τοποθέτηση του στο σημείο μέτρησης να 
γίνεται με απλό κρέμασμα με λεπτό συρματόσχοινο.  

• Η θερμοκρασία να αντισταθμίζεται αυτόματα από το λογισμικό, καθώς το όργανο καταγράφει 
ταυτόχρονα στάθμη και θερμοκρασία.  

• Με την χρήση μετρήσεων από καταγραφικό βαρομετρικής πίεσης, το λογισμικό να την αντισταθμίζει 
αυτόματα.  

• Ο σταθμηγράφος να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.  

• Ο αισθητήρας πίεσης να είναι κατασκευασμένος από κεραμικό υλικό.  

• Ο χειριστής να έχει την δυνατότητα επιλογής του βήματος καταγραφής των μετρήσεων.  

• Ο χειριστής να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού πολλαπλών ρυθμών καταγραφής των 
μετρήσεων, Για παράδειγμα ο χείριστής να μπορεί να προγραμματίσει τον σταθμηγράφο να λαμβάνει 
τις πρώτες 1000 μετρήσεις με ρυθμό μιας μέτρησης ανά δευτερόλεπτο, τις επόμενες 2000 μετρήσεις με 
ρυθμό μίας μέτρησης ανά 10 δευτερόλεπτα, τις επόμενες 1000 μετρήσεις με ρυθμό μιας μέτρησης ανά 
λεπτό, κ.τ.λ.  

• Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 21.700 set μετρήσεων θερμοκρασίας και στάθμης  

• Θερμοκρασία λειτουργίας –200C έως +500C  

• Η κατάσταση της μπαταρίας να εμφανίζεται στον υπολογιστή κατά την σύνδεση του και την 
επικοινωνία με το λογισμικό.  

• Ο ρυθμός καταγραφής να είναι επιλεγόμενος από 1sec έως 18 ώρες. Ο ρυθμός να μπορεί να είναι 
σταθερός η κλιμακούμενος έως και 8 επίπεδα.  

• Η έναρξη καταγραφής μπορεί να είναι άμεση, ή σε προγραμματισμένο χρόνο.  

• Να διαθέτει ρολόι προγραμματικού χρόνου  
• Κλίμακες μέτρησης (τουλάχιστον):  

0 – 4m με ανάλυση 0,14cm και ακρίβεια 0,3cm  
0 – 9m με ανάλυση 0.21cm και ακρίβεια 0,5cm  
0 – 30m με ανάλυση 0.41cm και ακρίβεια 1,5cm  
0 – 76m με ανάλυση 0.87cm και ακρίβεια 8.7cm  

• Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας –200C έως +500C με ακρίβεια 0.370C στους 200C και ακρίβεια 
0.50C σε όλη την περιοχή Θερμοκρασίας.  

• Να διαθέτει ενδεικτικό LED το οποίο να αναβοσβήνει όταν ο σταθμηγράφος λειτουργεί και 
καταγράφει.  

• Η διάμετρος του σταθμηγράφου να είναι 2.5cm και το μήκος του είναι τουλάχιστον 15cm  

• Το βάρος του είναι το μέγιστο 250gr 
 
Σταθμός ανάγνωσης μετρήσεων και πλήρες πακέτο λογισμικού  

 

• To καταγραφικό να τοποθετείται πάνω στον σταθμό ανάγνωσης για την μεταφορά των μετρήσεων και 
τον προγραμματισμό του.  

• Ο σταθμός να συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω θύρας USB.  

• Να απαιτείται ένα τεμάχιο για απεριόριστο αριθμό καταγραφικών.  

• Το λογισμικό να κάνει εύκολο τον προγραμματισμό των συμβατό με αυτό καταγραφικών.  

• Εκτός της μεταφοράς των δεδομένων, να δημιουργεί επαγγελματικά γραφικά και αναλύει τα δεδομένα  

• Μερικές από τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού να είναι :  
o Αυτόματη ενημέρωση νεώτερων εκδόσεων (updates) μέσω Internet  
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o Μεταφορά των μετρήσεων χωρίς να διακόπτεται η καταγραφή  
o Προγραμματισμός του ρυθμού δειγματοληψίας και καταγραφής των μετρήσεων  
o Να υποστηρίζει επικοινωνία μέσω RS-232 αλλά και μέσω USB (ανάλογα με το καταγραφικό)  
o Να έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε απομακρυσμένα καταγραφικά μέσω δικτύου Ethernet.  
o Προγραμματισμός άμεσης εκκίνησης των μετρήσεων, εκκίνηση σε καθορισμένο χρόνο, εκκίνηση με 

σκανδαλισμό, κτλ  
o Αυτόματη αναγνώριση του είδους και του μοντέλου του καταγραφικού, με αυτόματη προσαρμογή 

των επιλογών, ανάλογα με το είδος του καταγραφικού  
o Δυνατότητα προγραμματισμού γραμμικής εξίσωσης αχ+β για αισθητήρια  
o Ένδειξη της τάσης της μπαταρίας  
o Συγχρονισμός των ρολογιών των καταγραφικών με το ρολόι του υπολογιστή  
o Δυνατότητα γραφικής παράστασης πολλαπλών παραμέτρων από ένα η περισσότερα καταγραφικά 

σε ένα γράφημα  
o Συνδυασμός δεδομένων από πολλαπλές αναπτύξεις σε ένα γράφημα  
o Επικάλυψη δεδομένων από διαφορικές χρονικές περιόδους για σύγκριση μήνα σε μήνα 
o Δυνατότητα αποθήκευσης και κλήσης γραφημάτων, μαζί με όλες τις προσαρμογές όπως πρόσθετες 

χρονοσειρές δεδομένων και υπολογιζόμενα δεδομένα όπως ημερήσιος μέγιστο – ελάχιστο  
o Δυνατότητα ZOOM μαζί με χειριστήρια αξόνων για εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντας των 

δεδομένων  
o Δυνατότητα προσθήκης σχολίων στα γραφήματα  
o Σταυρόνημα για την παρουσίαση της τιμής του γραφήματος σε οποιαδήποτε σημείο του  
o Απεικόνιση των χρονοσειρών μαζί με λεπτομέρειές, όπως στατιστικά  
o Δυνατότητα προσθήκης γραμμών ορίων στα γραφήματα  
o Δυνατότητα προγραμματισμού του τίτλου του γραφήματος, των αξόνων και των ιδιοτήτων τους  
o Δυνατότητα εμφάνισης στο γράφημα, συμβάντων όπως σκανδαλισμός του καταγραφικού, σύνδεση 

με τον υπολογιστή, χαμηλή τάση μπαταρίας  
o Το λογισμικό αυτόματα να ελέγχει και να εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας και της μνήμης  
o Να επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία του καταγραφικού  
o Να δίνει σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις των αισθητήρων  
o Να έχει την δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων για επεξεργασία από παλαιότερα λογισμικά, αλλά 

και από loggers άλλων κατασκευαστών φτάνει αυτά να είναι σε μορφή ASCII  
o Να έχει την δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων για εισαγωγή σε άλλα προγράμματα (EXCEL, 

WORD, κτλ). Τα δεδομένα εξάγονται σε μορφή ASCII  
o Δυνατότητα copy – paste των διαγραμμάτων σε άλλα προγράμματα  
o Να έχει την δυνατότητα βασικής στατιστικής επεξεργασίας των μετρήσεων. Συγκεκριμένα 

υπολογίζει μέγιστο, ελάχιστο και μέσο όρο αν χρονικά διαστήματα οριζόμενα από την χειριστή (πχ 
max, min της κάθε μέρας)  

o Να έχει την δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων στα δεδομένα. Τα φίλτρα αυτά στην πραγματικότητα 
δημιουργούν νέες σειρές δεδομένων, οι οποίες μπορούν να γίνουν γράφημα ή να εξαχθούν σε 
μορφή ASCII. Τα κριτήρια ορίζονται από τον χειριστή όπως και το χρονικό διάσημα  

o Να έχει την δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης της βαρομετρικής πίεσης (για μετρήσεις στάθμης)  
o Εκτεταμένες δυνατότητες γραφημάτων – γραμματοσειρά, είδος γραμμής, ρυθμίσεις αποθήκευσης, 

επιλογές άξονα y κτλ.  
o Δυνατότητα για εξαγωγή απευθείας σε μορφή xls (Excel)  

 
Αυτόματο ψηφιακό καταγραφικό ποιοτικών παραμέτρων νερού  

• Να είναι υψηλής ακρίβειας  

• Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη, και αισθητήρα  

• Να μετρά την αγωγιμότητα και την θερμοκρασία του νερού  

• Μέσω του λογισμικού του να διαθέτει διαδικασίες αντιστάθμισης ολίσθησης 

• Ο αισθητήρας να είναι τύπου «μη επαφής»  

• Η σύνδεση με τον υπολογιστή να γίνεται μέσω οπτικού interface  

• Να μπορεί να βυθιστεί κάτω από το νερό  
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• Να διαθέτει μνήμη για 18500 μετρήσεις  

• Να έχει ρυθμιζόμενο ρυθμό καταγραφής των μετρήσεων από μία μέτρηση ανά δευτερόλεπτο έως μια 
μέτρηση ανά 18 ώρες  

• Ο χειριστής να μπορεί να ορίσει πολλαπλά σχέδια καταγραφής  

• Λειτουργεί με εσωτερική μπαταρία η διάρκεια της οποίας είναι τουλάχιστον 3 χρόνια  

• Θερμοκρασία -2 to 36°C  

• Βάρος 193 γρ.  

• Διάμετρος τουλάχιστον 3.18 εκ. και μήκος 16.5 εκ.  

• Να διαθέτει δύο κλίμακες μέτρησης α) 0 -1000Μs/cm και β) 0 – 10000 Μs/cm  

• Ακρίβεια μέτρησης της αγωγιμότητας τουλάχιστον 3%  

• Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας τουλάχιστον 0.10C  

• Ανάλυση μέτρησης αγωγιμότητας τουλάχιστον 1Μs/cm  

• Ανάλυση μέτρησης θερμοκρασίας τουλάχιστον 0.010C  

• Χρόνος απόκρισης τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο στο 90% αλλαγής  
 

Σταθμήμετρο  
 

• Να διαθέτει διαγραμμισμένο στρογγυλό καλώδιο ανά ένα εκατοστό με συνολικό μήκος τουλάχιστον 
300 μέτρα  

• Να διαθέτει οπτική και ακουστική ένδειξη.  

• Το καλώδιο να είναι τεσσάρων αγωγών κατασκευασμένο από PVC με ενίσχυση Kevlar  

• To καλώδιο διαθέτει δεύτερη εξωτερική προστασία από διαφανή υλικό, έτσι ώστε το μαρκάρισμα και 
οι αριθμοί να μην σβήνουν από τυχόν γδαρσίματα.  

• Η διάμετρος του καλωδίου να είναι 4.7mm  

• Να διαθέτει ηχητική και οπτική ένδειξη της στάθμης  

• Να διαθέτει μοχλό ακινητοποίησης του τυμπάνου περιστροφής και μοχλό περιστροφής  

• Το τύμπανο να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό  
 

Συγκεντρωτικά το σύστημα να αποτελείται 
από τα παρακάτω Περιγραφή υλικού  

Ποσότητα  

Αυτόματος ψηφιακός σταθμηγράφος  2  
Σταθμός ανάγνωσης μετρήσεων και πλήρες 
πακέτο λογισμικού  

2  

Αυτόματο ψηφιακό καταγραφικό ποιοτικών 
παραμέτρων νερού  

1  

Σταθμήμετρο  2  
 

 

ΤΜΗΜΑ 48 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Φορητός μετρητής φθορισμού με ενσωματωμένο φωτόμετρο, GPS, USB/Bluetooth και λογισμικό. 
Μετρούμενες παράμετροι: PAR, Ft, QY, OJIP, NPQ, LC. Συνοδεύεται από Bluetooth καταγραφικό 
θερμοκρασίας/υγρασίας για την καταγραφή των συνθηκών κατά την διάρκεια των μετρήσεων. 
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ΤΜΗΜΑ 49 

Θερμοκυκλοποιητής με πολλαπλές λειτουργίες για χρήση PCR (Polymerase Chain Reaction) 

Θερμοκυκλοποιητής με πολλαπλές λειτουργίες 
• Εναλλάξιμα μπλοκ, για διαφορετικούς τύπους σωλήνων PCR, μικροπλάκες κ.λπ. 
• Αυτόματη αναγνώριση μπλοκ. 
• Μεγάλη επιφάνεια ανάγνωσης και απλή και διαισθητική λειτουργία. 
• 8 εναλλάξιμα μπλοκ. 
• Καπάκι με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ρυθμιζόμενη πίεση. 
• Θερμοκυκλοποιητής με διπλή κεφαλή, μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα με 2 διαφορετικά 

προγράμματα ή ανεξάρτητα. 
• Οθόνη LCD τουλάχιστον 320x240mm. 
• Λογισμικό τελευταίας γενιάς που επιτρέπει:  

– Πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή αρχείων και προγραμμάτων.  
– Αυτόματη ρύθμιση αναλογίας θέρμανσης/ψύξης.  
– Εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων σε κάθε φάση του προγράμματος.  
– Αυτόματη εκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  
– Ενημέρωση λογισμικού μέσω διασύνδεσης RS232.  
– Συνολικός προγραμματισμένος χρόνος και χρόνος που απομένει.  
– Προστασία από διακοπή ρεύματος και συναγερμός τέλους κύκλου. 

 
Παρατίθενται οι προδιαγραφές και στην Αγγλική Γλώσσα  
 
Thermocyclers with multifunction. 

• Interchangeable blocks, for different types of PCR tubes, microplates, etc. 
• Automatic recognition of blocks. 
• Large reading surface and simple and intuitive operation. 
• 8 interchangeable blocks. 
• Lid with adjustable temperature and adjustable pressure. 
• Thethermocyclerwith dual head, can work ofform simultaneous with 2 different programs or 
independently. 
• at least 320x240mm LCD screen. 
• Software of last generation that allows: – Access, modify or delete files and programs. – Automatically 
adjust the heating/cooling ratio. – Display in real time the data in each phase of the program. – Auto3 start 

in case of power failure. – Software update via RS232 interface. – Total programmed time and remaining 
time. – Power failure protection and end-of-cycle alarm. 

 

ΤΜΗΜΑ 50 

Στερεοσκόπια με ενσωματωμένο φωτισμό led 

 

Στερεοσκόπιο με συνδυασμό ενός προσοφθαλμίου WF10x και δύο αντικειμενικών φακών 2x και 4x, ώστε να 
δίνει μεγεθύνσεις 20x και 40x. Διόφθαλμη κεφαλή με κλίση 60 μοιρών και διακορική απόσταση 
ρυθμιζόμενη από 54 έως 76 mm. Ενσωματωμένος φωτισμός led από 2 πηγές φωτισμού (άνω και κάτω) για 
προσπίπτουσα ή διερχόμενη δέσμη, ρυθμιζόμενης έντασης. Αφαιρούμενη τράπεζα παρατηρήσεως με 
δυνατότητα άσπρου ή μαύρου φόντου (για αύξηση του κοντράστ) ή διαφανής για διερχόμενο φως. 
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ΤΜΗΜΑ 51 

Σύστημα Συσκευής Ηλεκτραλιείας 

Α) Συσκευή ηλεκτραλιείας μεταφερόμενη στη πλάτη, με μπαταρίες (δυναμικότητας 300/600 Volt, 10-100 
Hz), με υποδοχές «ανόδου» και «καθόδου», χωρίς μπαταρίες:  

• Ρεύμα εισόδου (DC): 12 V  

• Ρεύμα Εξόδου: 300-600 Volt  

• Συχνότητα: 10-100 Hz (μεταβαλλόμενη)  

• Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 25 A  

• Εξερχόμενη ισχύς Άμεση / Impulse: 0,25/10,0 kw  

• Βάρος περίπου. (χωρίς μπαταρία): 4 kg  

Β) Πακέτο μπαταριών τύπου Lithium-Iron (12 V), 30 Ah (βάρους περίπου 4 kg) για τη λειτουργία της 
συσκευής ηλεκτραλιείας και την εύκολη μεταφορά μέσα στο ποτάμι.  

Γ) Σετ ηλεκτροδίων, το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρόδιο «ανόδου» που φέρει ‘απόχη’ για τη σύλληψη 
ψαριών, διαμέτρου τουλάχιστον Ø 30 cm, από ανοξείδωτο χάλυβα και κοντάρι μήκους τουλάχιστον 2,0 m 
(με διακόπτη διπλής χρήσης) και καλώδιο με κατάλληλα βύσματα μήκους 5 m, όπως επίσης και ηλεκτρόδιο 
«καθόδου» με καλώδιο τουλάχιστον 5 m με κατάλληλα βύσματα και με άκρες από χαλκό, μήκους 
τουλάχιστον 3 m. 

 

ΤΜΗΜΑ 52 

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή – Mirrorless (σώμα) με επαγγελματικό μεσαίο τηλεφακό τεχνολογίας 

Mirrorless 

 

Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής – Mirrorless (σώμα)  

• Τύπος: Φωτογραφική μηχανή mirrorless  

• Μοντούρα φακού: Μοντούρα Ζ της Nikon ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Αισθητήρας εικόνας: FX ή αντίστοιχης τεχνολογίας, CMOS ή αντίστοιχης τεχνολογίας, 35,9 mm x 

23,9 mm  

• Συνολικά pixel: τουλάχιστον 52,37 εκατομμύρια  

Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης: Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, Δεδομένα αναφοράς για 
απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας (απαιτείται το λογισμικό)  

• Ωφέλιμα pixel: 45,7 εκατομμύρια ή περισσότερα  

• Μέγεθος εικόνας (pixel): Επιλογή περιοχής εικόνας [FX (36 x 24)]: (L)8.256 x 5.504 (45,4 

εκατομμύρια), (M)6.192 x 4.128 (25,6 εκατομμύρια), (S)4.128 x 2.752 (11,4 εκατομμύρια), επιλογή 

περιοχής εικόνας [DX (24 x 16)]: (L) 5.392 x 3.592 (19,4 εκατομμύρια), (M) 4.032 x 2.688 (10,8 

εκατομμύρια), (S) 2.688 x 1.792 (4,8 εκατομμύρια), [1:1 επιλογή περιοχής εικόνας (24 x 24)]: (L) 

5.504 x 5.504 (30,3 εκατομμύρια), (M) 4.128 x 4.128 (17,0 εκατομμύρια), (S) 2.752 x 2.752 (7,6 

εκατομμύρια), επιλογή περιοχής εικόνας [16:9 (36 x 20)]: (L) 8.256 x 4.640 (38,3 εκατομμύρια), (M) 

6.192 x 3.480 (21,5 εκατομμύρια), (S) 4.128 x 2.320 (9,6 εκατομμύρια) ή περισσότερα  

• Αποθήκευση – Μορφή αρχείων: NEF (RAW): 14 bit. Επιλέξτε από συμπίεση χωρίς απώλειες, υψηλή 

απόδοση (υψηλή) και επιλογές υψηλής απόδοσης, JPEG: Συμβατότητα με JPEG-Baseline με 

συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8), ή basic (περίπου 1:16), NEF (RAW)+JPEG: Μία 

φωτογραφία που να έχει εγγραφεί σε φόρμα NEF (RAW) και JPEG ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Σύστημα Picture Control: Αυτόματο, Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο, 

Ισοβαρές, Creative Picture Control (Όνειρο, Πρωινό, Ποπ, Κυριακή, Θλίψη, Δραματικό, Σιγή, 
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Ξεθωριασμένο, Μελαγχολία, Αγνό, Ντένιμ, Παιχνίδι, Σέπια, Μπλε, Κόκκινο, Ροζ, Γκρι ανθρακί, 

Γραφίτης, Διττό, Ανθρακί), το επιλεγμένο Picture Control μπορεί να τροποποιηθεί, αποθήκευση για 

προσαρμοσμένα Picture Control ή περισσότερα  

• Μέσα αποθήκευσης: Cfexpress XQD ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Διπλή υποδοχή κάρτας: 2 κάρτες Cfexpress (Type B) ή 2 κάρτες XQD, ή περισσότερες. Η κάρτα στην 

Υποδοχή 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση υπερχείλισης δεδομένων ή για αποθήκευση 

εφεδρικών αντιγράφων ή για ξεχωριστή αποθήκευση φωτογραφιών NEF (RAW) και εικόνες JPEG ή 

για αποθήκευση αντιγράφων φωτογραφιών JPEG σε διαφορετικά μεγέθη και με άλλες ποιότητες 

εικόνας. Είναι δυνατή η αντιγραφή φωτογραφιών μεταξύ καρτών. Ή κάτι αντίστοιχο  

• Σύστημα αρχείων: DCF 2.0, Exif 2.32 ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

Σκόπευτρο: Hλεκτρονικό σκόπευτρο OLED 1,27 cm περίπου 3690k-dot (Quad VGA) με ισορροπία 
χρώματος και αυτόματο και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας 16 επιπέδων ή καλύτερο  

• Κάλυψη κάδρου: Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα 

• Μεγέθυνση: Περίπου 0,8x (φακός 50 mm ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-¹)  

• Απόσταση από το μάτι: Περίπου 23 mm (-1,0 m-¹, από την πλέον απομακρυσμένη πίσω επιφάνεια 

του φακού προσοφθαλμίου του σκοπεύτρου)  

• Ρυθμιστικό διόπτρας: -4 - +3 m-¹  

• Οπτικός αισθητήρας: Αυτόματη αλλαγή μεταξύ οθόνης και οθόνης σκόπευτρου  

• Συμβατοί φακοί: Φακοί NIKKOR με μοντούρα Z ή αντίστοιχης τεχνολογίας, φακοί NIKKOR με 

μοντούρα F (απαιτείται προσαρμογέας μοντούρας, μπορεί να ισχύουν περιορισμοί) ή αντίστοιχης 

τεχνολογίας  

• Τύπος κλείστρου: Ηλεκτρονικό κλείστρο με ήχο κλείστρου και προστασία αισθητήρα  

• Ταχύτητα κλείστρου: 1/32000 έως 30 s (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3, 1/2 και 1 EV, με 

δυνατότητα επέκτασης σε 900 s στη λειτουργία M), bulb, χρόνος ή καλύτερο  

• Ταχύτητα συγχρονισμού φλας: Το φλας να συγχρονίζεται με το κλείστρο σε ταχύτητες 1/250 ή 1/200 

s ή πιο αργές (ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι ο αριθμός οδηγός μειώνεται στις ταχύτητες από 1/200 

έως 1/250 s), οι ταχύτητες συγχρονισμού έως 1/8000 s υποστηρίζονται με αυτόματο συγχρονισμό 

υψηλής ταχύτητας FP *Ανάλογα με την ταχύτητα κλείστρου μπορεί να εμφανιστούν οριζόντιες 

γραμμές στις εικόνες όταν χρησιμοποιείται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP ή 

καλύτερο  

• Λειτουργία λήψης: S (Μεμονωμένο καρέ), CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), CH (συνεχείς 

λήψεις υψηλής ταχύτητας), αποτύπωση καρέ σε υψηλή ταχύτητα, χρονομετρητής 

αυτοφωτογράφισης  

• Ταχύτητα προώθησης καρέ: Έως 120 fps, Συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας: Περίπου 1 έως 10 fps, 

Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας: Περίπου 10 έως 20 fps, αποτύπωση καρέ σε υψηλή ταχύτητα 

(C30): Περίπου 30 fps, αποτύπωση καρέ σε υψηλή ταχύτητα (C120): Περίπου 120 fps ή καλύτερο  

• Χρονομετρητής αυτοφωτογράφισης: 2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2 ή 3 

δευτ.  

Μέτρηση έκθεσης: Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα εικόνας της 
φωτογραφικής μηχανής ή καλύτερο  

• Μέθοδος μέτρησης: Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: Βάρος 75% σε κύκλο διαμέτρου 12 mm ή 8 

mm στο κέντρο του κάδρου. Εναλλακτικά, ο υπολογισμός βάρους μπορεί να βασίζεται στη μέση 

τιμή ολόκληρου του κάδρου. Σημειακή μέτρηση: Μέτρηση κύκλου με διάμετρο περίπου 4 mm στο 

κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης, Μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία  

• Εύρος μέτρησης: -3 έως +17 EV  

• Λειτουργία: P: αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα, S: αυτόματη προτεραιότητα 

κλείστρου, A: αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος, M: χειροκίνητη  
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• Αντιστάθμιση έκθεσης: -5 έως +5 EV (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV)  

• Κλείδωμα έκθεσης: Κλείδωμα φωτεινότητας στην τιμή που ανιχνεύτηκε  

• Ευαισθησία ISO: Η ευαισθησία ISO 64 έως 25600, σε βήματα 1/3 ή 1 EV, μπορεί επίσης να ρυθμιστεί 

σε περίπου 0,3, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο με ISO 32) κάτω από το ISO 64 ή σε περίπου 0,3, 0,7, 1 ή 2 EV 

(ισοδύναμο με ISO 102400) άνω του ISO 25600. Διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO 

(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης).  

• Ενεργό D-Lighting: Αυτόματο, Πολύ υψηλό 2, Πολύ υψηλό 1, Υψηλό, Κανονικό, Χαμηλό και 

Απενεργοποίηση  

• Πολλαπλή έκθεση: Προσθήκη, μέσος όρος, πιο φωτεινό, πιο σκοτεινό  

• Άλλες επιλογές: Επικάλυψη HDR, λειτουργία φωτογράφισης μείωσης τρεμουλιάσματος  

• Αυτόματη εστίαση: Συνδυασμένη AF με ανίχνευση φάσης/αντίθεσης με βοηθητικό φωτισμό AF  

• Εύρος ανίχνευσης: -6,5 έως +19 EV (-8,5 έως +19 EV με λειτουργία Starlight)  

• Λειτουργία φακού: Λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία AF (AF-C), διαρκής AF (AF-F, 

διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία video), προκαταρκτική παρακολούθηση εστίασης, χειροκίνητη 

εστίαση (M): Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους ή αντίστοιχης 

τεχνολογίας  

• Σημεία εστίασης: 493 τουλάχιστον  

• Λειτουργία επιλογής περιοχής AF: Σημειακή (διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία φωτογράφισης), μονού 

σημείου, δυναμικής περιοχής (S, M, και L, διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία φωτογράφισης), ευρείας 

περιοχής (S και L) και AF αυτόματης περιοχής, παρακολούθηση 3D (διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία 

φωτογράφισης), AF παρακολούθησης θέματος (διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία video)  

• Κλείδωμα εστίασης: Το κλείδωμα της εστίασης γίνεται πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση 

(λειτουργία AF ενός καρέ/AF-S) ή πιέζοντας στο κέντρο του υπο-επιλογέα ή αντίστοιχης τεχνολογίας 

• Απόσβεση κραδασμών – Φωτογραφική μηχανή: Μετατόπιση αισθητήρα εικόνας 5 αξόνων ή 

αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Απόσβεση κραδασμών – Φακός: Μετατόπιση φακού (διαθέσιμη με φακούς VR) ή αντίστοιχης 

τεχνολογίας  

• Έλεγχος φλας: TTL: έλεγχος φλας i-TTL, ο εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL 

χρησιμοποιείται με μέτρηση matrix, κεντροβαρή μέτρηση και μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά 

σημεία, ο συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL με σημειακή μέτρηση ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Λειτουργία φλας: Συγχρονισμός με την μπροστινή κουρτίνα, αργός συγχρονισμός, συγχρονισμός με 

την πίσω κουρτίνα, μείωση κοκκινίσματος των ματιών, μείωση κοκκινίσματος των ματιών με αργό 

συγχρονισμό, απενεργοποίηση  

• Αντιστάθμιση φλας: -3 έως +1 EV σε βήματα 1/3 ή 1/2 EV  

• Ένδειξη ετοιμότητας φλας: Ανάβει όταν η προαιρετική μονάδα φλας είναι πλήρως φορτισμένη, 

αναβοσβήνει ως προειδοποίηση υποέκθεσης μετά την ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ  

• Πέδιλο εξαρτημάτων: Hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και ασφάλεια  

• Σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon: Έλεγχος φλας i-TTL, προηγμένος ασύρματος φωτισμός με 

χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας, προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω οπτικής 

επικοινωνίας, φωτισμός πιλότου, κλείδωμα FV, επικοινωνία πληροφοριών χρώματος, αυτόματος 

συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP, ενιαίος έλεγχος φλας  

• Ακροδέκτης συγχρονισμού: Ακροδέκτης συγχρονισμού ISO 519 με σπείρωμα ασφάλισης  

• Ισορροπία λευκού: Αυτόματη (3 τύποι), αυτόματη ρύθμιση για φυσικό φως, άμεσο ηλιακό φως, 

συννεφιά, σκιά, πυρακτώσεως, φθορισμού (3 τύποι), φλας, επιλογή θερμοκρασίας χρώματος (2.500 

Κ έως 10.000 Κ), προκαθορισμένη χειροκίνητη επιλογή (δυνατότητα αποθήκευσης έως 6 τιμών) 

• Τύποι bracketing: Έκθεση ή/και φλας, ισορροπία λευκού, ADL  

• Video – Μέτρηση: Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση του κύριου αισθητήρα εικόνας, 

μέτρηση TTL με χρήση του αισθητήρα εικόνας της φωτογραφικής μηχανής  
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• Video – Μέθοδος μέτρησης: Μέτρηση matrix, κεντροβαρής μέτρηση ή μέτρηση σταθμισμένη στα 

φωτεινά σημεία  

• Video – Μέγεθος καρέ (pixel) και ταχύτητα καρέ: 7.680 x 4.320 (8K UHD): 30p 

(προοδευτική)/25p/24p, 3.840 x 2.160 (4K UHD): 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1.920 x 1.080: 

120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ή περισσότερα  

• Video – Μορφή αρχείων: MOV, MP4  

• Video – Συμπίεση video: Apple ProRes 422 HQ (10 bit), H.265/HEVC (8 bit/10 bit), H.264/AVC (8 bit)  

• Video – Μορφή εγγραφής ήχου: Γραμμικό PCM (για video που έχουν εγγραφεί σε μορφή MOV), AAC 

(για video που έχουν εγγραφεί σε μορφή MP4)  

• Video – Συσκευή εγγραφής ήχου: Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ή εξωτερικό μικρόφωνο με επιλογή 

εξασθενητή, δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας  

• Video – αντιστάθμιση έκθεσης: -3 έως +3 EV (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV)  

• Video – Ευαισθησία ISO: Λειτουργία M: Χειροκίνητη επιλογή (ISO 64 έως 25600), (επιλέξτε από 

μεγέθη βήματος 1/3 και 1 EV), με επιπλέον διαθέσιμες επιλογές που αντιστοιχούν σε περίπου 0,3, 

0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο με ISO 102400) πάνω από το ISO 25600, αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας 

ISO (ISO 64 έως Hi 2.0) διαθέσιμο με το επιλεγμένο ανώτερο όριο, Λειτουργίες P, S, A: Αυτόματος 

έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 64 έως Hi 2.0) με δυνατότητα επιλογής ανώτατου ορίου 

(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)  

• Video – Ενεργό D-Lighting: Πολύ υψηλό, Υψηλό, Κανονικό, Χαμηλό και Απενεργοποίηση  

• Video – Άλλες επιλογές: Εγγραφή time-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών, κωδικοί 

χρόνου, λογαριθμική (Ν-Log) και έξοδος video HDR (HLG)  

• Οθόνη: Διαγώνιος 8 cm, ανακλινόμενη οριζόντια και κατακόρυφα οθόνη TFT LCD με ευαισθησία 

αφής, με οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100%, έλεγχος ισορροπίας χρώματος και 

χειροκίνητος έλεγχος φωτεινότητας 11 επιπέδων, περίπου 2100k-dot ή μεγαλύτερη  

• Απεικόνιση: Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (έως 4, 9 ή 72 εικόνες) με zoom 

απεικόνισης, κροπάρισμα σε zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή video, slide show φωτογραφιών 

ή/και video, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, πληροφορίες φωτογραφίας, εμφάνιση 

δεδομένων τοποθεσίας, αυτόματη περιστροφή εικόνων, αξιολόγηση εικόνων, είσοδος και 

αναπαραγωγή φωνητικού υπομνήματος και ενσωμάτωση και εμφάνιση πληροφοριών IPTC 

USB: Σύνδεση USB, με επαφή Type C (SuperSpeed USB), συνιστάται η σύνδεση με ενσωματωμένη θύρα USB  

• Έξοδος HDMI: Επαφή HDMI τύπου A  

• Είσοδος ήχου: Στερεοφωνική υποδοχή mini-pin jack (διάμετρος 3,5 mm, υποστηρίζεται πρόσθετη 

τροφοδοσία)  

• Έξοδος ήχου: Στερεοφωνική υποδοχή mini-pin jack (διάμετρος 3,5 mm)  

• Ακροδέκτης τηλεχειρισμού δέκα ακίδων: Ενσωματωμένη (μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ντεκλανσέρ 

MC-30A/MC-36A και άλλα προαιρετικά εξαρτήματα) ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Ethernet: Πρότυπα υποδοχής RJ-45: IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 

802.3 (10BASE-T) Ρυθμοί δεδομένων17: 1000/100/10 Mbps με αυτόματο εντοπισμό, Θύρα: 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX) ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Πρότυπα Wi-Fi (Ασύρματο LAN): IEEE 802.11b/g/n/a/ac  

• Συχνότητα λειτουργίας Wi-Fi (Ασύρματο LAN): 2.412 έως 2.462 MHz (κανάλι 11) και 5.180 έως 5.320 

MHz  

• Wi-Fi (Ασύρματο LAN) μέγιστη ισχύς εξόδου: Ζώνη 2,4 GHz: ζώνη 8,4 dBm 5 GHz: 9,0 dBm  

• Ασφάλεια Wi-Fi (Ασύρματο LAN): Ανοιχτό σύστημα, WPA2-PSK, WPA3-SAE  

• Πρότυπα Bluetooth: Bluetooth Specification version 5.0, Bluetooth: 2.402 έως 2.480 MHz, Bluetooth 

Low Energy: 2.402 έως 2.480 MHz, Bluetooth: 2,9 dBm, Bluetooth Low Energy: 1,4 dBm, Εύρος 

(πεδίο οπτικής επαφής): περίπου 10 m18  

• Υποστηριζόμενα συστήματα GNS: GPS (ΗΠΑ), GLONASS (Ρωσία), QZSS (Ιαπωνία)  
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• Δεδομένα που αποκτήθηκαν: Γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, υψόμετρο, UTC 

(Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)  

• Συγχρονισμός ρολογιού: Το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να ρυθμιστεί σε χρόνο που 

αποκτάται μέσω GNSS  

• Παρακολούθηση αρχείων καταγραφής: Συμβατότητα με NMEA  

• Διάστημα καταγραφής: 15 δευτ., 30 δευτ., 1 λεπτό, 2 λεπτά, 5 λεπτά  

• Μέγιστος χρόνος εγγραφής: 6, 12 ή 24 ώρες  

• Διαγραφή αρχείου καταγραφής: Υποστηρίζεται  

• Μπαταρία: Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.  

• Μετασχηματιστής ρεύματος: Μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-7P, EH-6d, απαιτείται 

ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-6a (διατίθεται ξεχωριστά) ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Υποδοχή τριπόδου: 0,635 cm (ISO 1222)  

• Διαστάσεις (Π x Y x Β): Περίπου 149 x 149,5 x 90,5 mm  

• Βάρος: Περίπου 1.340 g, με την μπαταρία και κάρτα μνήμης αλλά χωρίς το κάλυμμα σώματος και το 

κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων, περίπου 1.160 g (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής) ή 

μικρότερο  

• Συνθήκες λειτουργίας – Θερμοκρασία: -10 °C έως 40 °C ή μεγαλύτερο εύρος  

• Συνθήκες λειτουργίας – Υγρασία: 85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών) 

 
Παρεχόμενα εξαρτήματα: κάλυμμα σώματος BF-N1, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL18d 
(με κάλυμμα ακροδεκτών), φορτιστής μπαταρίας MH-33, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-7P, κλιπ 
καλωδίου HDMI/USB, λουρί AN-DC24, καλώδιο USB UC-E24, κάλυμμα πεδίλου εξαρτημάτων BS-1  ή 
αντίστοιχης τεχνολογίας. 

Β) Τεχνικά χαρακτηριστικά επαγγελματικός μεσαίου τηλεφακού zoom f/2,8  

• Να είναι: της ίδιας εταιρίας με το σώμα της μηχανής  

• Να είναι: τεχνολογίας Mirrorless.  

• Να κουμπώνει: στο σώμα της μηχανής άμεσα και χωρίς χρήση προσαρμογέας μοντούρας 

• Τύπος: Μοντούρα Ζ της Nikon ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Φορμά: FX/35 mm ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Εστιακή απόσταση: 70-200 mm  

• Μέγιστο διάφραγμα: f/2,8 

• Ελάχιστο διάφραγμα: f/22  

• Κατασκευή φακού: 21 στοιχεία σε 18 ομάδες (περιλαμβάνονται 6 στοιχεία ED, 2 ασφαιρικά 

στοιχεία, 1 στοιχείο φθορίτη, 1 στοιχείο φακού SR, στοιχεία με επιστρώσεις νανοκρυστάλλων και 

ARNEO και ένα μπροστινό στοιχείο φακού με επίστρωση φθορίου) ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Γωνία προβολής: Φορμά FX: 34° 20’–12° 20’, φορμά DX: 22° 50’–8° ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

• Κλίμακα εστιακής απόστασης: Διαβάθμιση σε χιλιοστά (70, 85, 105, 135, 200)  

• Σύστημα εστίασης: Σύστημα μεσαίας εστίασης  

• Ελάχιστη απόσταση εστίασης: θέση zoom 70 mm: 0,5 m, θέση zoom 85 mm: 0,63 m, θέση zoom 105 

mm: 0,68 m, θέση zoom 135 mm: 0,8 m, θέση zoom 200 mm: 1,0 m (μέτρηση από το εστιακό 

επίπεδο)  

• Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,2x  

• Απόσβεση Κραδασμών: Ναι. Μετατόπιση φακού με χρήση voice coil motors (VCM)  

• Αριθμός λεπίδων διαφράγματος: 9 (στρογγυλό άνοιγμα διαφράγματος)  

• Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm (P = 0,75 mm)  

• Διάμετρος x μήκος (επέκταση από τη μοντούρα του φακού): Μέγιστη διάμετρος περίπου 89 mm x 

220 mm (απόσταση από το κολάρο μοντούρας φακού της φωτογραφικής μηχανής)  
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• Βάρος: Περίπου. 1440 g (με κολάρο τριπόδου), Περίπου 1360 g (χωρίς κολάρο τριπόδου) ή 

μικρότερου βάρους  

• Αυτόματη εστίαση: Ναι  

• Μεσαία εστίαση: Ναι  

• Εστίαση: Αυτόματη, Χειροκίνητη  

• Παρεχόμενα εξαρτήματα: Καπάκι φακού LC-77B (μπροστινό κάλυμμα), Καπάκι φακού LF-N1 (πίσω 

κάλυμμα), Σκίαστρο φακού HB-92, Θήκη φακού CL-C3 ή αντίστοιχης τεχνολογίας. 

 

ΤΜΗΜΑ 53 

Σύστημα ανάλυσης άλματος και βάδισης 

 
1. Σύστημα οπτικής συλλογής δεδομένων για την καταγραφή και ανάλυση της απόδοσης άλματος και 

βάδισης μέσω της μέτρησης χρόνων επαφής και πτήσης με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου.  
2.  Να περιλαμβάνει:  
 a. Ράβδο διεπαφής μετάδοσης (πομπός), διαστάσεων τουλάχιστον 100 x 4 x 3 cm  
 b. Ράβδο υποδοχής (δέκτης), διαστάσεων τουλάχιστον 100 x 4 x 3 cm  
 c. Καλώδιο σύνδεσης μεταξύ τους  
 d. Φορτιστή  
 e. USB extension και καλώδιο  
 f. Τσάντα μεταφοράς  
 g. Κάμερα με τρίποδα  
 h. Λογισμικό  
3. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στο σύστημα περισσότερων ράβδων, ώστε να αυξηθεί το μήκος της 

πορείας καταγραφής ανάλογα με τις ανάγκες της μέτρησης.  
4. Να περιλαμβάνει αδρανειακό αισθητήρα για την ανάλυση της κίνησης του κάθε τμήματος του σώματος 

μέσω της μέτρησης επιτάχυνσης έως 16 g και γωνιακών ταχυτήτων έως 2000 °/s, με συχνότητα 
δειγματοληψίας τουλάχιστον 1000 Hz.  

5. Ο αδρανειακός αισθητήρας να συνοδεύεται από φορτιστή, ιμάντα σταθεροποίησής του, τσάντα 
μεταφοράς, λογισμικό και να διαθέτει κάρτα μνήμης και δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε 
υπολογιστή με Bluetooth.  

6. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του αδρανειακού αισθητήρα με το σύστημα καταγραφής και 
ανάλυσης της απόδοσης άλματος και βάδισης.  

 

ΤΜΗΜΑ 54 

Υπερηχοτομογράφος με σύνδεση ραδιοκυμάτων (PC-based ultrasound with RF transmission) 

1. Κυρίως Μονάδα  

Τύπος υπερήχου Ψηφιακός σαρωτής – κατά προτίμηση φορητός 

Τεχνικές βελτίωσης εικόνας 1. Αρμονική απεικόνιση ιστών 
2. Αντίστροφη αρμονική απεικόνιση ιστών 
3. Δυναμικό εύρος 
4. M-mode 
5. Ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος κ.α. 
6. Αποκοπή θορύβων 
7. Ευρύ φάσμα εικόνας (wide view imaging) 

Τρόποι λειτουργίας B mode - 2B - 4B - BM – M 

Βάθος σκαναρίσματος 2-40 cm 

Τεχνικές καταγραφής / αποθήκευσης 
εικόνας 

• Καταγραφή και αναπαράσταση βιντεοεικόνας 
(cineloop) 

• Δυνατότητα zoom : from 60% to 600% 
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• Πάγωμα και αυτόματο πάγωμα εικόνας  
• Μετάδοση DICOM 
• Εξαγωγή δεδομένων σε ψηφιακή μορφή 

εικόνας και βίντεο 

Δυνατότητα σύνδεσης με ηχοβολείς • Γραμμικοί, καμπυλόγραμμοι, πολλαπλών 
συχνοτήτων 

• Δυνατότητα σύνδεσης παράλληλων ηχοβολέων 
(Parallel beam forming) 

Εύρος συχνοτήτων Από 1.5 έως 18 MHz 

Έγχρωμο Doppler/ Doppler παλμικού 
κύματος 

Ναι 

Λογισμικό 1. Με δυνατότητα SDK και σύνδεση με λογισμικό 
Matlab, 

2. Υπολογισμός απόστασης, γωνίας, εμβαδού, 
μήκους, στένωσης, όγκου και ταχύτητας 
(ανάλογα με το mode). 

Σύνδεση μονάδας  με Η/Υ Με USB σύνδεση υψηλής ταχύτητας και συχνότητας 
δειγματοληψίας (High speed USB 3.0 interface with high 
frame rate) 

Συγχρονισμός με εξωτερικά συστήματα Μονάδα συγχρονισμού με εξωτερικά συστήματα  
(IN/OUT trigerring) 

Κιτ ραδιοσυχνότητων (RF) Μετάδοση υπερηχητικών σημάτων σε μορφή 
ραδιοσυχνοτήτων (RF). Μετάδοση σημάτων (trigger) για 
συγχρονισμό με εξωτερικές συσκευές 

Δυνατότητα δημιουργίας πανοραμικής 
εικόνας 

Ναι 

2. Ηχοβολέας 

Γραμμικός ηχοβολέας πολλαπλών  κρυστάλλων, μήκους > 4cm (προτίμηση στα 6 cm) με εύρος 5-11 
Hz, ειδικός για μέτρηση μυών  

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου «2021NA34600345 (2019ΣΕ04600036)».  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού 
εξοπλισμού για διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ», το οποίο έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθμ. πρωτ. 
147927/Β9/Φ33/619/17-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει λάβει κωδικό MIS 
5149459, ΥΕ 61. 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και για τα πενήντα τέσσερα (54) τμήματα του Διαγωνισμού 
ανέρχεται στο ποσό των 493.217,74€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 611.590,00€  ΦΠΑ 24%). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ  

Παρατίθεται ως ξεχωριστό (επεξεργάσιμο) αρχείο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας …………………………..  
 
Κατάστημα ………………………….  
 
(Δ/νση οδός – αριθμός – TK – τηλέφωνο – fax)                           Ημερομηνία έκδοσης ………………  
 
Προς ………………………………..                                               ΕΥΡΩ. ……………  
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ. ………… ΕΥΡΩ ………….  
 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
……….(ολογράφως) ……..(αριθμητικώς) υπέρ της Εταιρείας 
………………………………………………………………………….………………  
Δ/νση …………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
……………………………..……… για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες τμημάτων του ΑΠΘ», για το τμήμα/τα με α/α …………………..σύμφωνα με την αριθμ. 567/2022 
Διακήρυξή σας.  
 
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.  
 
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
 
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………  
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αυτός που αναφέρεται στη Διακήρυξη)  
 
- Βεβαιούται ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ., 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας …………………………..  
 
Κατάστημα ………………………….  
 
(Δ/νση οδός – αριθμός – TK – τηλέφωνο – fax)                                  Ημερομηνία έκδοσης  
                                                                                                             ΕΥΡΩ ……………………  
Προς  
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. …… ΕΥΡΩ ………..  
 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
.…………………(και ολογράφως) …………..………..……., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ 
της εταιρείας …………………………….. Δ/νση …………………………………………………………., για την καλή εκτέλεση από 
αυτήν των όρων της με αριθμό …………. σύμβασης που θα υπογράψει μαζί σας για την  «Προμήθεια και 
εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες τμημάτων του ΑΠΘ», (αριθμ. 
Διακήρυξης 567/2022) προς κάλυψη αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% της 
συμβατικής, προ Φ.Π.Α., αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.  
 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.  
 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.  
 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και σε 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης  

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
         ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 

Πληροφορίες: Ο. Τάχα                              
Τηλ.: 2310 996871                                    
ΚΤΙΡΙΟ: Κ. Καραθεοδωρή  

ISO 9001:2015  
  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 567/ 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …… στο Γραφείο της Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, οι συμβαλλόμενοι: 

1) Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.), Α.Φ.Μ. 090024798 Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, 

με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη κ………………………………., και 

2) Η εταιρεία ................................................., με Α.Φ.Μ. ……………., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

.............................., 

λαμβάνοντας υπόψη: 

• την αριθμ. 3106/25-5-2022 απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. πρωτ. 71662/26-5-2022 έγγραφο, ΑΔΑ: 

ΨΦ9Π46Ψ8ΧΒ-1ΡΗ, ΑΔΑΜ:22REQ010631126) για την έγκριση της πίστωσης, της προκήρυξης του 

διαγωνισμού και του περιεχομένου της σύμβασης 

• την αριθμ. ………… πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Υπηρεσία επιτρόπου στο Υπουργείο Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας-Θράκης και Τομέας Παιδείας) 

αποδέχονται τα παρακάτω:  

Στις ................................. έγινε από αρμόδια επιτροπή διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής 
διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, σύμφωνα με τη διακήρυξη αριθμ. 567/2022 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού 
και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες τμημάτων του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού, 
493.217,74€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (611.590,00€  με ΦΠΑ 24%). 

Ανάδοχος αναδείχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. …………. απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, με την οποία 
εγκρίθηκε και το περιεχόμενο της σύμβασης (αριθμ. πρωτ. ……………. έγγραφο, ΑΔΑ: ………………, 
ΑΔΑΜ:……………..), ο δεύτερος συμβαλλόμενος, για το τμήμα/τα με α/α:………………... 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ............ €, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α., (………… € με Φ.Π.Α. 24%). 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα με 
τους όρους της Διακήρυξης αριθμ. 567/2022 και της προσφοράς του δεύτερου συμβαλλόμενου, που όλα 
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του συμφωνητικού αυτού και υποχρεώνουν τα δύο μέρη. 

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του παρόντος και σε 
περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος δικαιούται, πέραν των 
προβλεπόμενων από τον νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει 
την εκτέλεση της προμήθειας εντός ……….μηνών από την υπογραφή της παρούσας, αναγνωρίζοντας ότι 
όλοι οι όροι του παρόντος και της Διακήρυξης είναι κύριοι και βασικοί. 

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο.  
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Τέλος, ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί 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, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του 
Ν. 4412/2016. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής κατέθεσε την αριθμ. 
…………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………….., η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 72 του 
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για το ποσό των ……., ισχύος αορίστου χρόνου ή τουλάχιστον δύο (2) μηνών 
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 1 του Κεφαλαίου 
4 της Διακήρυξης 567/2022. 

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή του δήλωση προς τον εκδότη και 
χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς, σε περίπτωση που με απόλυτη κρίση του Πανεπιστημίου η 
σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. 

Σε αυτήν την περίπτωση, με απόφαση του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο συμβαλλόμενο μπορούν να 
επιβληθούν και οι ποινές που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην οικεία Διακήρυξη. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου «2021NA34600345 (2019ΣΕ04600036)».  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού 
εξοπλισμού για διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ», το οποίο έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθμ. πρωτ. 
147927/Β9/Φ33/619/17-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει λάβει κωδικό MIS 
5149459, ΥΕ 61.  
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου Πρώτου 
παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107 τ Α’), εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία και σε 
ευθύνη εξωπανεπιστημιακών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία πληρωμής.  

Για κάθε διαφορά από τη σύμβαση αυτή, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του Α.Π.Θ. 
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. Εκχώρηση του τιμήματος της σύμβασης σε αναγνωρισμένες τράπεζες 
ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιτρέπεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τη σύμβαση εκ μέρους του Πανεπιστημίου υπογράφει, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, κ. Χαράλαμπος Ν.  Φείδας, σύμφωνα με την αριθμ. 92795/30-8-2022 Πράξη του Πρύτανη, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 801/2-9-2022 τ. ΥΟΔΔ, περί «Καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τους Αντιπρυτάνεις, καθορισμός τομέα 
ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4957/2022». 

Η παρούσα υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα τρία (3) παραμένουν στο Τμήμα 
Προμηθειών και το ένα (1) παραλαμβάνει ο ανάδοχος. 

Ο Αντιπρύτανης  

Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

Χαράλαμπος Ν. Φείδας 

Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας 

Ο Ανάδοχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αίτηση Συμμετοχής 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

e-mail: 

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή της 
εταιρείας μας στον διεθνή ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 
567/2022 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για 
τις ανάγκες τμημάτων του ΑΠΘ», συνολικού 
προϋπολογισμού, 493.217,74€ χωρίς ΦΠΑ 24% 
(611.590,00€  με ΦΠΑ 24%),  
για το τμήμα/τα με α/α :……………………… 
 

 

  

Ο ΑΙΤΩΝ 

 

 

 

(Σφραγίδα – υπογραφή) 

(Νόμιμος εκπρόσωπος) 
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