
Διακήρυξη Ανοιχτού Εθνικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε 2 τμήματα 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής 

με τίτλο: 

«Υπηρεσίες Συντήρησης κτηριακού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού υπολογιστικού κέντρου (DATA 
CENTER) του ΕΚΤ/ΕΙΕ» 

 
 

Κωδικός: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 

Προϋπολογισμός Έργου: 

Τμήμα 1: Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Data 

Center ΕΚΤ:  

48.360,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 39.000,00 – ΦΠΑ(24%): € 9.360,00) 

 

Τμήμα 2: Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Υπολογιστικού & Δικτυακού εξοπλισμού Data 

Center ΕΚΤ και Δικτυακού εξοπλισμού ΕΚΤ  

49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.000,00 – ΦΠΑ(24%): € 9.600,00) 

EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION 

 

 

 

EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής 

με τίτλο: 

«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της 

Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ» 
 
 

Κωδικός: 2019/EKT02 
 

Προϋπολογισμός Έργου: 

74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 – ΦΠΑ (24%): € 14.400,00) 
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Αρ. Πρωτοκόλλου: 320/22.03.2019 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει  τιμής με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική 
αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ» 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής 

Προσφορών 

22/03/2019 

Ημέρα 

Παρασκευή 

Ώρα 

16:00 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 

των Προσφορών 

08/04/2019 

Ημέρα 

Δευτέρα 

Ώρα 

17:00 

Ημερομηνία Αποσφράγισης των 

Προσφορών  

08/04/2019 

Ημέρα 

Δευτέρα 

Ώρα 

18:00 

Προϋπολογισθείσα πίστωση 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.:  

74.400,00 € 

Διάρκεια Υλοποίησης: 3 μήνες 

 

Η προμήθεια και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 50700000-2: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 

 

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

παρούσας διακήρυξης.  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου και όχι για μέρος αυτού.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει  τιμής. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η: 08/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα : 

17:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

ορίζεται η: 08/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 18:00μ.μ.  

Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα κάτωθι Κεφάλαια και Παραρτήματα 

του παρόντος τεύχους της Διακήρυξης, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της: 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11635 

Τηλέφωνο 2107273903 

Φαξ 210 7246824 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  secretary@ekt.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Εγγλέζος Ευστράτιος 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)  υπό την εποπτεία της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. 

 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως  επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο θεσμικός ρόλος και οι 

δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης προκύπτουν από το Π.Δ. 226/1989, το Π.Δ. 347/1996 

και τον Ν. 3190/30/10/2003 (άρθρο 23) και διέπονται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την Έρευνα 

όπως ισχύουν, ενδεικτικά τους υπ. αριθμ, Ν.4310/2014, Ν. 4386/2016, Ν. 4485/2017. 

Ως εθνική υποδομή, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, 

διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής 

παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας.  

Αναπτύσσει το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας, παρέχει ευρεία πληροφόρηση 

για θέματα έρευνας και καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας 

σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση 

ερευνητικών αποτελεσμάτων, και παράγει στατιστικές και δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την 

καινοτομία στην Ελλάδα. 

 

mailto:secretary@ekt.gr
http://www.ekt.gr/
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Το ΕΚΤ αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες δραστηριοτήτων:  

 Ψηφιακό περιεχόμενο (eContent),  

 Δείκτες και Στατιστικά ΕΤΑΚ (metrics) και  

 Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (innovation).  

Η αποτελεσματική λειτουργία των πυλώνων στηρίζεται στο τρίπτυχο υποδομές, τεχνολογία και 

ανθρώπινο δυναμικό (e-Infrastructure), το οποίο διασφαλίζει ότι η παραγόμενη ή η ήδη υπάρχουσα 

γνώση θα αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό και θα επαναχρησιμοποιηθεί στην έρευνα και την 

εκπαίδευση. 

Επεκτείνοντας συνεχώς το δίκτυο συνεργασιών με φορείς παραγωγής έγκριτου επιστημονικού και 

πολιτιστικού περιεχομένου (όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα) και με 

προσανατολισμό προς την κοινωνία, το ΕΚΤ αναπτύσσει σήμερα ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο 

στον ελληνικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Οι δραστηριότητες και υπηρεσίες του χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους (τακτική επιχορήγηση, 

πδε, εθνικά, ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα) και το μεγαλύτερο μέρος επενδύεται 

στην ανάπτυξη υποδομής και τεχνογνωσίας με μεσο-μακροπρόθεσμη απόδοση σε έρευνα, επιστήμη και 

επιχειρηματικότητα. 

Tο ΕΚΤ για την εξυπηρέτηση του θεσμικού του ρόλου διαθέτει ηλεκτρονική υποδομή που το καθιστά 

ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκατομμυρίων ηλεκτρονικών επισκέψεων που δέχεται, 

καθώς και των πολυάριθμων οργανισμών στους οποίους παρέχει υπηρεσίες. Η εν λόγω υποδομή 

αξιοποιεί τις φυσικές υποδομές, το σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης, τις 

πολυάριθμες συστοιχίες συστημάτων σε υψηλή διαθεσιμότητα και χαρακτηρίζεται από ευελιξία, 

αξιοπιστία, ενώ ενσωματώνει τις αρχές της Πράσινης Πληροφορικής. H υποδομή επιτρέπει την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε πλήθος οργανισμών και σε χρήστες, ενώ αξιοποιούνται με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο τα εργαλεία και τα μέσα που διατίθενται προς όφελος διαφορετικών κοινοτήτων 

χρηστών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.ekt.gr/. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, ΤΚ 

11635, 6ος όροφος, Γραμματεία ΕΚΤ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες: στην 

προαναφερθείσα διεύθυνση.  

 

http://www.ekt.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του Άρθρου 117 του N. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΚΤ/ΕΙΕ . Η δαπάνη για την εν σύμβαση 

βαρύνει την με αριθμό 10067σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του 

ΕΙΕ.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της  σύμβασης  

Σκοπός του έργου είναι τόσο η λειτουργική αναβάθμιση όσο και η επείγουσα κάλυψη χωροταξικών 

αναγκών για νέες θέσεις εργασίας οι οποίες προκλήθηκαν από το αναπτυσσόμενο και διευρυμένο 

χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και προγραμμάτων του ΕΚΤ/ΕΙΕ. 

Η διατήρηση της εικόνας του χώρου της Βιβλιοθήκης και της αισθητικής, εξέχοντα δείγματα της σχολής 

του μοντερνισμού στην Ελλάδα, τα οποία τέθηκαν ως κύρια προϋπόθεση, οδήγησε στην 

αναπροσαρμογή της λειτουργίας κάποιων στοιχείων (ράφια- ερμάρια χρησιμοποιούνται ως 

διαχωριστικά χώρων) ή και την επαναχρησιμοποίηση κάποιων άλλων σε άλλα σημεία του χώρου. 

Συγχρόνως επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση επεμβάσεων, πόρων και χρόνου εφαρμογής, 

και η ιδανικότερη εκμετάλλευση των χώρων (77 θέσεις εργασίας, χώροι συναντήσεων και συνάθροισης 

κοινού κτλ.). 

Το έργο, η προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του 

χώρου της βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ, περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω εργασιών: 

Α) Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την αναβάθμιση του χώρου της βιβλιοθήκης, όπως 

ράφια, εσωτερικά διαχωριστικά, νέα ηλεκτρομηχανολογικό υλικό, κ.λπ. 

Β) Εγκατάσταση νέου υλικού και εργασίες αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων, 

συμπεριλαμβανομένων εργασιών στο δίκτυο ψύξης/ θέρμανσης. 

 

Οι απαραίτητες εργασίες θα παρέχονται από πιστοποιημένο ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό του 

αναδόχου.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. 

Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας σε δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή της προμήθειας, 

σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της παρούσας. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Πίνακες Συμμόρφωσης) της παρούσας Διακήρυξης.  
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει  της τιμής.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις: 

- του Ν. 3190/2003, Άρθρο 23 (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου / ΕΙΕ) 

(ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003), 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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), όπως κάθε φορά ισχύει, 

- του Ν. 3471/2006 για την «Προστασία προσωπικών δεδομένων & ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες», όπως κάθε φορά ισχύει, 

- του Ν 3917/2011 για την «Διατήρηση δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών/Κάμερες σε 

δημόσιους χώρους», όπως κάθε φορά ισχύει, 

- του Ν. 2533/1997 (A’ 228) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει,  

- του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, 

όπως ισχύει, 

- του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση των δημοσιεύσεων των Φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

- του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει, 

- του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141), 

- του Ν. 3959/2011 (Α’ 93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», 

- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει, 

- του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 120), όπως ισχύει, 
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- του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 

ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», (Α’167), 

- του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

περί υποχρεωτικού προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης προ της σύναψής της, 

όπως ισχύει, 

- του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», 

- του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

- του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, 

- του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

- του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64),  

- του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (Α΄ 34) 

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

- της υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969),  

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- 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, 
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περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Την από 2019/04/01.02.2019 απόφαση της 4ης  Συνεδρίας του ΔΣ της ΕΙΕ). 

- Την από 2019/06/08.03.2019  απόφαση της 6ης  Συνεδρίας του ΔΣ της ΕΙΕ.  

- Την από 25.02.2019 και με αρ.πρωτ. ΕΚΤ 161 έγκριση πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ: 
19REQ004537663). 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

17:00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 

στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

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

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :  http://www.ekt gr στην διαδρομή : Κεντρική Σελίδα ► Προκηρύξεις. 

 

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.  

http://et.diavgeia.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αριθμ. πρωτ xxxxxxxx Προκήρυξη της Σύμβασης  

2. η παρούσα με αριθμ. πρωτ. xxxxxxxxxxxxx Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ],  

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6 «Δημοσιότητα»). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

secretary@ekt.gr, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν 

εξετάζονται.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

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

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

των αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
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δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188).  

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

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

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

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν 

να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις 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 μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 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 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

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

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

                                           

1 .. Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

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

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 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 της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης.  

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

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

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

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

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

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

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

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά. 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 

τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις 

και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος 

απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για 

την ολοκλήρωση της Σύμβασης. 

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 2% 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή :1.200,00 €. 

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 της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

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

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 

σύμφωνα με το Άρθρο 127 Ν. 4412/2016, ή την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας ένστασης και 

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

αυτών, και   

για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένσταση 

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 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, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της Σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

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

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

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

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 

L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 

του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής,  

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

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

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

διαχειριστές. 

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

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία ή/και   

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

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

ασφάλισης. 

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

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

επικουρική ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
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νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Aποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού 

φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 και άρθρο 18 παρ. 5 

του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

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

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

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

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας Σύμβασης, προηγούμενης Σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης Σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης Σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
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κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

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

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

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 

8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού), εφόσον έχει εφμαρμογή στην 

παρούσα διακήρυξη. 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας Σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

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

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

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 και 10 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της Σύμβασης. 

 

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 ή επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας.  

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 
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Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 

το διπλάσιο του αναμενόμενου μέγιστου προϋπολογισμού (δηλαδή 120.000,00 €), για τις τρεις (3) 

τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2015, 2016, 2017). Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς 

δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε 

απαιτείται να έχουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών το διπλάσιο του αναμενόμενου μέγιστου 

προϋπολογισμού (δηλαδή 120.000€), για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017), να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 

μία σύμβαση αντίστοιχου αντικειμένου ήτοι προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την 

αναβάθμιση επαγγελματικών χώρων, ύψους 20.000€ εώς 60.000€. 

β) να διαθέτουν ως μέλος της Ομάδας Έργου σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλο 

ή στέλεχος, με 5ετή επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε, σε υλοποίηση αντίστοιχου/ ων 

έργων. Επίσης, η Ομάδα Έργου να απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, 

πιστοποιήσεις και εμπειρία η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων της 

παρούσας και συγκεκριμένα να περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος 

με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα που αφορούσαν στην προμήθεια και εγκατάσταση 

υλικού για την αναβάθμιση και αξιοποίηση επαγγελματικών χώρων. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Δεν αφορά την παρούσα Διακήρυξη.  

2.2.8 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 
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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.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1Προκαταρκτική 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, 2.2.7 και 2.2.8 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, 

ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το Άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Σημειώνεται, ότι η ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής του ΤΕΥΔ, το 

οποίο προσκομίζεται ως προκαταρκτική απόδειξη περί μη πλήρωσης των λόγων αποκλεισμού και 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς.  

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις Αναθέτουσες Αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 

Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ 

σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 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 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.9.2Αποδεικτικά μέσα 

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ’ του Ν. 4412/2016. 

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά του Άρθρου 80 

του Ν.4412/2016 που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταλαμβάνουν τον χρόνο της 

υποβολής της προσφοράς, τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του Άρθρου 80 Ν. 

4412/2016, καθώς και τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι  2.2.4 - 2.2.8). 

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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

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

αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που 

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

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

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

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

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
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οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το 

αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά 

πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη 

αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων2.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 

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

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 

και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 περ. γ’ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση 

γνησίου υπογραφής,  ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

74 του Ν. 4412/2016. 

                                           

2 ... Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

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

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

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

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

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

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

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

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

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

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

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τελευταίες 3 

διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2016, 2015). 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 έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων: 

Σχετικά με την απαίτηση της παραγράφου 2.2.6., εδάφιο (α)  

α.1 Η σχετική εμπειρία αποδεικνύεται σε περίπτωση υλοποίησης έργων από βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής 

ή δήλωση ιδιώτη (σε περίπτωση ιδιώτη πελάτη).  

Σχετικά με την απαίτηση της παραγράφου 2.2.6., εδάφιο (β)  

β.1 

Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 

σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 

Εταιρία (σε 

περίπτωση 

Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 

Ομάδα 

Έργου - 

Θέση στο 

σχήμα 

υλοποίησης 

Εμπειρία 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

β.2 

Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 

Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 

Επωνυμία 

Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου – 

Θέση στο σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

β.3 

Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 

Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου – 

Θέση στο 

σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 

δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 

β.4 

Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου από τα οποία να 

αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 

επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως 

προκύπτει από τον ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην Ομάδα Έργου. 

Σχετικά με την απαίτηση της παραγράφου 2.2.6., εδάφιο (δ). Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους 

με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: Δεν αφορά την παρούσα Διακήρυξη.  
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (και αυτά 

κατά την φάση των δικαιολογητικών κατακύρωσης) σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.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.  

Β.8. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση/κοινοπραξία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

βάσει μόνο τιμής.  

2.3.2 Κατάταξη προσφορών  

Μετά το πέρας και του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά 
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αύξουσα τιμή της Οικονομικής Προσφοράς (δηλ. 1η η χαμηλότερη οικονομικά προσφορά) σύμφωνα με 

την χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς 

κατακύρωση της Σύμβασης, επικρατέστερος Ανάδοχος. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών 

που θα έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, ως ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού αυτού 

επιλέγεται αυτός με την πρώτη σε κατάταξη προσφορά. 

Η τιμή που θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση θα είναι το τίμημα για το σύνολο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, όπως αυτό εμφανίζεται στην οικονομική προσφορά (ο ΦΠΑ δεν λαμβάνεται υπόψη). Τυχόν 

προσφερόμενα προαιρετικά είδη και υπηρεσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των 

φακέλων των προσφορών, τη συμφωνία των προσφορών με τους όρους της διακήρυξηςκαι τα 

αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών, προβαίνει στην οριστική κατάταξη των Προσφορών και 

εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά 

επικρατέστερου Υποψηφίου. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση/κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1.5 της παρούσας, 

είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την Αναθέτουσα Αρχή: ΠΡΟΣ ΕΚΤ/ΕΙΕ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11635, ΕΛΛΑΔΑ, ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική 

αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ», 

είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής: ΠΡΟΣ ΕΚΤ/ΕΙΕ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11635,, ΕΛΛΑΔΑ, ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική 

αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ», 
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Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στην 

παράγραφο 1.5 της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 

τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 

ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ……… i 

για τον συνοπτικό διαγωνισμό: « Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική 

αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ » 

με Αναθέτουσα Αρχή ……. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 08/04/2019 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

ημερομηνία υποβολής της παραγράφου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα 

που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την 

αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως 

μη κανονικές. 
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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 μονάδος, τις προσφερόμενες 

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

για την αξιολόγησή της. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του Άρθρου 

79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo Άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

της παρούσας Διακήρυξης. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξίες. 

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

τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την Παράγραφο 2. Αντικέιμενο της Σύμβασης και με τα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ & ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 

των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων προμηθειών και υπηρεσιών, με βάση 

το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 

παρούσας. 

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

τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών. 
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Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και έναν από τους όρους στον 

πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της διακήρυξης.  

Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο. Στην οικονομική προσφορά 

δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) των προσφερόμενων ειδών, 

βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών αναφοράς, σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας.  Στην 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως αναλύονται στην παράγραφο 5.1.2 της 

παρούσας.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

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

προσφοράς και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

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

β) δεν συμπίπτουν οι τιμές που προσφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς ή δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και  

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

Αναθέτουσα Αρχή στην παράγραφο 1.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή 

στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  IV της παρούσας. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

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

τα οριζόμενα στο Άρθρο 72 παρ. 1 α’ του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 

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

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

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

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η/και δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας 

διακήρυξης, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού επικοινωνεί, αμέσως με το 

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την 

παράγραφο 2.4.2 της παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο 

και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου 

της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα 

και ώρα, ή μετά τη λήξη της παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στην παράγραφο 2.4.2 της 

παρούσης, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών 

συμμετοχής.  

Η Aναθέτουσα Aρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα 

αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον 

αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της Σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α’ και β’ στάδια μπορεί να 

γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
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κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 

διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 

απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης και την ανάδειξη του Προσωρινού Αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 100 παρ. 4 εδ. α’ Ν. 4412/2016, 

ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεση, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («Προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας 

Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 

2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα τις παραγράφους 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό 

Συμβούλιο (ΔΣ) της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, με 

αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της Σύμβασης για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 30% στην περίπτωση 

της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 

μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύμβασης επέρχονται, 

εφόσον:   

α) περάσει άπρακτη η περίοδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, σύμφωνα με το Άρθρο 127 Ν. 4412/2016, ή εκδοθεί απόφαση επί της ασκηθείσας ένστασης και  

β) γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Aνάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

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 περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. H Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων/Προσφυγών, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

ένστασης. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επίτ ης αξίας 

της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ  και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Η διάρκεια της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είναι τρεις (3) μήνες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής Σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

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 είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

Διακήρυξης, όπως ισχύει με τα επ’ αυτής Παραρτήματα, 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 θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του Άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα 

Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της Σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του Άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της Σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του Άρθρου 131 

του Ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του Άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, 

γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή (ποσοτική και ποιοτική παραλαβή) του 

συνόλου του αντικειμένου της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 «Παραλαβή προμήθειας – 

Χρόνος και Τρόπος Παραλαβής προμήθειας» της παρούσας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

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

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 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  3 % και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  4 % επί του καθαρού ποσού, εφόσον ισχύει. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο Ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 

με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 6.2. της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
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οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το Άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Προμήθεια: Η παράδοση και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως αυτό θα αναλύεται στην  παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης» της παρούσας. Αν η Προμήθεια παραδοθεί ή 

αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 207 του 

Ν. 4412/2016. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμα 

παραδοθείσας προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ. Εάν η προμήθεια που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη 

χρησιμοποίηση της προμήθειας που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 

συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτής. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της 

καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση της Προμήθειας, 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 παράδοσης. Η είσπραξη του προστίμου 

γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 

έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Τέλος, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.2.3. Παροχή Υπηρεσιών: Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν  από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη 

της διάρκειας της Σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν 

να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

σύμφωνα με το Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
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αξίας χωρίς ΦΠΑ της υπηρεσίας που παρασχέθηκε/του παραδοτέου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που παρασχέθηκε/του παραδοτέου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν η Υπηρεσία που αφορά 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθεί μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της Σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή 

του Αναδόχου. Ωστόσο, η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το 

δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο Έκπτωτο.  

Οι χρόνοι –εν γένει- υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Όπου προσμετράται προθεσμία 

σε ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές. 

Απόρριψη Αντικατάσταση: Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της προμήθειας, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση  αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμη 

και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και στο Άρθρο 

218 Ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

5.2.4. Ποιότητα Υπηρεσίας: Η παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών. Σε περίπτωση απόκλισης από τις ελάχιστες προδιαγραφές 

ποιότητας υπηρεσιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Σε περίπτωση κρίσιμων ή σημαντικών βλαβών, εάν η πλήρης αποκατάσταση μιας τέτοιας βλάβης 

καθυστερήσει περισσότερο από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από τη μέρα αναγγελίας της 

βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), 

τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης 

ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ με ανώτατο όριο 14% επί του 

συμβατικού τιμήματος χωρίς  ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται είτε 

με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του εξοπλισμού - εφόσον αφορά 

βλάβη στο υλικό - είτε με νέα έκδοση λογισμικού ή εφαρμογή προσωρινής λύσης η οποία δεν 
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επηρεάζει τα χαρακτηριστικά απόδοσης, διαθεσιμότητας και λειτουργικότητας του εξοπλισμού 

και είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή - εφόσον αφορά βλάβη στο λογισμικό.  

 Σε περίπτωση κρίσιμων ή σημαντικών βλαβών, εάν η πλήρης αποκατάσταση μιας τέτοιας βλάβης 

δεν επέλθει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της 

βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), 

τότε η Αναθέτουσα Αρχή  δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η 

εγγυητική επιστολή «Καλής Λειτουργίας» ή/και να κηρύξει  έκπτωτο τον Ανάδοχο.  

5.2.5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος  αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή 

έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.  

5.2.6. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Όπου προσμετράται προθεσμία σε 

ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές. 

5.2.7. Οι ρήτρες των παραδόσεων του αντικειμένου της παρούσας θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή 

του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την αντίστοιχη Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης. 

5.2.8. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω 

ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

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 παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες), 6.1. (Χρόνος 

παράδοσης προμήθειας), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. 

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

 6.1  Χρόνος παράδοσης προμήθειας και εγκατάστασης υλικών 

 Ο Aνάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια των υλικών και να πραγματοποιήσει την 

εγκατάσταση τους σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια που θα του δοθούν στο χώρο της βιβλιοθήκης 

του ΕΚΤ/ΕΙΕ , που βρίσκεται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, ΤΚ 11635 Αθήνα, ισόγειο . Η παράδοση θα 

πρέπει να γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που αναλύεται στην παράγραφο  1.3 

«Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης» της παρούσας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται 

χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις 

του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

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. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ), για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

 

6.2  Παραλαβή προμήθειας και εγκατάστασης υλικών  - Χρόνος και τρόπος παραλαβής 

προμήθειας και εγκατάστασης υλικών  

6.2.1. H παραλαβή της προμήθειας των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης (ΕΠΠ) που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β’ του Άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 

παραλαβής  της προμήθειας υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. Ειδικότερα η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις υλοποίησης/παραλαβής: 

 Ποσοτική Παραλαβή: Η Ποσοτική Παραλαβή της προμήθειας υλικών, θα γίνει από την Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β’ του 

Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, κατά 

την παράδοση του εξοπλισμού στο χώρο της βιβλιοθήκης της Αναθέτουσας Αρχής και αφορά στον 

φυσικό έλεγχο της προμήθειας αναφορικά με την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή στην 

καταμέτρηση και στην επιβεβαίωση της συμφωνίας με την λίστα της προμήθειας που αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας  της παραδιδόμενης προμήθειας με τα 
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αναγραφόμενα στην παρούσα και στην Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει ως 

επιστρεφόμενα τα είδη αυτά και να παραδώσει τα συμφωνημένα κατά την Σύμβαση είδη σύμφωνα 

με τα οριζόμενα κατά την παράγραφο 6.3. της παρούσας Διακήρυξης.  

Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα στο σύνολο τους, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και χωρίς σημάδια φθοράς. Σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος, ο Ανάδοχος 

οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης ή αποκατάστασης του 

προβληματικού υλικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.3 της παρούσας. 

 Οριστική Παραλαβή: Η Οριστική Παραλαβή θα πραγματοποιηθεί αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς το 

προγενέστερο στάδιο της Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας υλικών, όπως 

αναφέρεται παραπάνω, και η εγκατάσταση των υλικών Η ΕΠΠ, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, 

όπως περιγράφονται παραπάνω, συντάσσει Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής (της προμήθειας των 

υλικών και της εγκατάστασης με τυχόν παρατηρήσεις – απόρριψης) σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 208 του Ν. 4412/2016.  

Τα Πρακτικά που συντάσσονται από την ΕΠΠ κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Υλικά που 

απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, ή η εγκατάσταση των 

υλικών απορρίφθηκε ή κρίθηκε παραληπτέα με έκπτωση με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η 

ΕΠΠ, 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. 

6.2.2. Η Οριστική Παραλαβή της προμήθειας και εγκατάστασης υλικού και η έκδοση των σχετικών 

Πρακτικών Παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: μέσα σε 3 

μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης.  

Αν η παραλαβή της προμήθειας και εγκατάστασης υλικούκαι η σύνταξη τοων σχετικών Πρακτικών 

δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ 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 
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σχετικά Πρακτικά. 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 

Πρακτικών. 

 

6.3.  Απόρριψη προμήθειας – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας της 

προμήθειας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠ, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υπό προμήθεια 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  της προμήθειας των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

 

6.4. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

6.4.1. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία της 

προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται αναλυτικά στην εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή. 

Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση 

και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση προβλήματος το ΕΚΤ/ΕΙΕ αναφέρει τηλεφωνικά ή μέσω e-mail το πρόβλημα στο τεχνικό 

τμήμα της Αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

6.4.2. Η εγγυημένη λειτουργία αφορά στην ορθή λειτουργία  της προμήθειας κατά το διάστημα των δύο 

(2) ετών από την οριστική παραλαβή. Εάν ο Ανάδοχος παραπέμπει στις προδιαγραφές εγγύησης του 

κατασκευαστή, οφείλει να συμπεριλάβει τους όρους της εγγύησης κατασκευαστή στην προσφορά του 

και να αναλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση βλαβών που προκύπτουν 

από μη υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.. 

6.4.3. Για την καλή λειτουργία της προμήθειας , μετά την οριστική παραλαβή της, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
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άρθρου 72 παράγραφοι 2, 3 και 4 του Ν. 4412/2016, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του 

συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των ΕΥΡΩ: τριών χιλιάδων 

ευρώ (3.000€). Η διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας είναι (26) είκοσι έξι μήνες από 

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της προμήθειας. 

6.4.4. Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω 

ποσοστό (5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί 

πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Δωρεάν Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για 

την καλή λειτουργία του συνόλου της προμήθειας. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο οφείλει να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της παρούσας 

Διακήρυξης, Άρθρα 2 και 3, και το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης της παρούσας Διακήρυξης. 

6.4.5. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

6.4.6. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου η ΕΠΠ, 

προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του Αναδόχου στα προβλεπόμενα στην Σύμβαση 

για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο 

αποφαινόμενο όργανο της Σύμβασης την έκπτωση του Αναδόχου. 

6.4.7. Οριστική Παραλαβή Υπηρεσιών Εγγυημένης Λειτουργίας της Προμήθειας: μέσα σε ένα (1) μήνα 

από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ΕΠΠ συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 

συμμόρφωση του Αναδόχου στις απαιτήσεις της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή 

μερικής, του Αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της 

εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο  5 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 

εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1.  Περιβάλλον Παροχής Υπηρεσιών   

1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο θεσμικός ρόλος και οι 

δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης προκύπτουν από το Π.Δ. 226/1989, το Π.Δ. 347/1996 

και τον Ν. 3190/30/10/2003 (άρθρο 23) .και διέπονται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την Έρευνα 

όπως ισχύουν, ενδεικτικά τους υπ. αριθμ, Ν.4310/2014, Ν. 4386/2016, Ν. 4485/2017. 

Ως εθνική υποδομή, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, 

διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής 

παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας.  

Αναπτύσσει το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας, παρέχει ευρεία πληροφόρηση 

για θέματα έρευνας και καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας 

σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση 

ερευνητικών αποτελεσμάτων, και παράγει στατιστικές και δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την 

καινοτομία στην Ελλάδα. 

Το ΕΚΤ αναπτύσσει τρεις πυλώνες δραστηριότητας:  

 Ψηφιακό περιεχόμενο (eContent),  

 Δείκτες και Στατιστικά ΕΤΑΚ (metrics) και  

 Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (innovation).  

Η αποτελεσματική λειτουργία των πυλώνων στηρίζεται στο τρίπτυχο υποδομές, τεχνολογία και 

ανθρώπινο δυναμικό (e-Infrastructure), το οποίο διασφαλίζει ότι η παραγόμενη ή η ήδη υπάρχουσα 

γνώση θα αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό και θα επαναχρησιμοποιηθεί στην έρευνα και την 

εκπαίδευση. 

Επεκτείνοντας συνεχώς το δίκτυο συνεργασιών με φορείς παραγωγής έγκριτου επιστημονικού και 

πολιτιστικού περιεχομένου (όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα) και με 

προσανατολισμό προς την κοινωνία, το ΕΚΤ αναπτύσσει σήμερα ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο 

στον ελληνικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Οι δραστηριότητες και υπηρεσίες του χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους (τακτική επιχορήγηση, 

πδε, εθνικά, ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα) και το μεγαλύτερο μέρος επενδύεται 
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στην ανάπτυξη υποδομής και τεχνογνωσίας με μεσο-μακροπρόθεσμη απόδοση στην  έρευνα, καινοτομία 

και επιχειρηματικότητα. 

Tο ΕΚΤ ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο διαθέτει ηλεκτρονική υποδομή που το καθιστά ικανό να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκατομμυρίων ηλεκτρονικών επισκέψεων που δέχεται, καθώς και των 

πολυάριθμων οργανισμών στους οποίους παρέχει υπηρεσίες. Η εν λόγω υποδομή αξιοποιεί τις φυσικές 

υποδομές, το σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης, τις πολυάριθμες συστοιχίες 

συστημάτων σε υψηλή διαθεσιμότητα και χαρακτηρίζεται από ευελιξία, αξιοπιστία, ενώ ενσωματώνει 

τις αρχές της Πράσινης Πληροφορικής. H υποδομή επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε 

πλήθος οργανισμών και σε χρήστες, ενώ αξιοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα εργαλεία 

και τα μέσα που διατίθενται προς όφελος διαφορετικών κοινοτήτων χρηστών. 

1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση της Σύμβασης Προμήθειας Υπηρεσιών) 

Το Δ.Σ. της ΕΙΕ κατόπιν εισήγησης της Διευθύντριας ΕΚΤ αποφασίζει τη διενέργεια ενός διαγωνισμού, 

εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια ΕΚΤ να προβεί στην προκήρυξη του, και συστήνει την Επιτροπή 

Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής της Σύμβασης, καθώς και την Επιτροπή Ενστάσεων. 

Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού αξιολογεί τις κατατιθέμενες 

προσφορές και συντάσσει πρακτικά για κάθε στάδιο. 

Με βάση τις εξουσιοδοτήσεις του Δ.Σ., η Διευθύντρια ΕΚΤ εγκρίνει όλα τα Πρακτικά της Επιτροπής 

Διενέργειας /Αξιολόγησης και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες κοινοποίησής τους στους 

υποψηφίους για κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέχρι το τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου. Το πρακτικό για την κατακύρωση του 

διαγωνισμού και τη σύναψη σύμβασης  εγκρίνεται  από το ΔΣ του ΕΙΕ και κοινοποιείται αρμοδίως 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Στο βαθμό που προκύψει Ενσταση η Επιτροπή Ενστάσεων συντάσσει Πρακτικό το οποίο εγκρίνεται από 

το ΔΣ του ΕΙΕ και στην συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του 

4412/2016. 

Μετά την κατακύρωση του έργου, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) 

γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε  

ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά Πρακτικά, 

παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της κάθε σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 

μη τήρησης των ως άνω όρων. Σε περίπτωση που η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου δεν 

ανταποκρίνεται στα οριζόμενα στη Σύμβαση για λόγους που αφορούν το ΕΚΤ/ΕΙΕ., τον Ανάδοχο ή και 



Τίτλος προμήθειας: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση 
του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ 

51 

κανέναν από τους δύο, η αρμόδια ΕΠΠ της Προμήθειας ενημερώνει τη Διευθύντρια που αποφασίζει για 

τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα στη Σύμβαση.  

Τα πρακτικά που συντάσσουν οι ως άνω Επιτροπές θα είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένα, και 

εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα. 

1.3 Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου) 

Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης είναι η συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση και 

εσαεί διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγεται από την ελληνική 

επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα. Η εθνική ηλεκτρονική υποδομή που αναπτύσσει το 

ΕΚΤ, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη πληροφορία και συγκεντρώνει στοιχεία και 

παράγει δείκτες και στατιστικές για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα. 

Με στόχο την υποστήριξη της έρευνας και τεχνολογίας, το ΕΚΤ προσφέρει υποδομές και υπηρεσίες για 

την αξιοποίηση και διάχυση του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου Eπιστήμης και Πολιτισμού, δίνοντας 

έμφαση στην ανοικτή διάθεση και επανάχρηση του περιεχομένου αυτού. Οι δράσεις του ΕΚΤ καθιστούν 

την ψηφιακή πληροφορία αξιοποίησιμη από ποικίλες κοινότητες χρηστών. Συμβάλλουν αποτελεσματικά 

στη βελτίωση της επιστημονικής και πολιτιστικής παραγωγής, καθώς και στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του δημόσιου και παραγωγικού τομέα.  

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού του, το ΕΚΤ λειτουργεί τη Βιβλιοθήκη Κ.Θ.Δημαράς, η οποία 

είναι μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες επιστημονικών και τεχνολογικών περιοδικών στην Eλλάδα 

(http://www.ekt.gr/el/library). Το κτίριο της Βιβλιοθήκης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) εκτείνεται σε 

τρία επίπεδα, (ισόγειο, ημιώροφο και υπόγειο) καταλαμβάνοντας χώρο συνολικής έκτασης 1.400 τ.μ. 

Είναι ανοικτή στο κοινό και εξυπηρετεί επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων. 

Στον ισόγειο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί κλασικό αναγνωστήριο, καθώς και  Ηλεκτρονικό 

Αναγνωστήριο, με 19 θέσεις εργασίας για την εξυπηρέτηση των χρηστών που επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν το υλικό της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ. Παρέχοντας δωρεάν ασύρματη 

ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο (free WiFi) και προηγμένες υπηρεσίες πρόσβασης σε ψηφιακό 

περιεχόμενο επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού, ενισχύεται ο ρόλος της Βιβλιοθήκης ως τόπου 

συνάντησης και εργασίας για ερευνητές, επιστήμονες, φοιτητές και μαθητές. 

H Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει έντυπη και ηλεκτρονική συλλογή περιοδικών και βιβλίων, βάσεις δεδομένων 

και πηγές ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν όλα τα γνωστικά πεδία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: 

2.000 τίτλους περιοδικών σε έντυπη μορφή, πάνω από 14.000 τίτλους σε ηλεκτρονική μορφή, 26.570 

ηλεκτρονικά βιβλία, 50 διεθνείς βάσεις δεδομένων, ψηφιακά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης και το 

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών. Μέσω, ακόμη, της υπηρεσίας διαδανεισμού και παραγγελίας 

πλήρων κειμένων, και σε συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με βιβλιοθήκες και 

http://metrics.ekt.gr/
http://www.eie.gr/
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μεγάλους παρόχους περιεχομένου από το εξωτερικό, η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί αιτήματα που αφορούν 

άρθρα επιστημονικών περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, τεχνικές εκθέσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

κ.ά. 

Επίσης, είναι βιβλιοθήκη αναφοράς για τις 147 Βιβλιοθήκες του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και 

Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) που έχει αναπτύξει και συντονίζει το ΕΚΤ, μέσω του οποίου, και 

μέσω διαδικτυακών παραγγελιών, καθίσταται προσιτό και αξιοποιήσιμο το υλικό κάθε βιβλιοθήκης του 

δικτύου από κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης και εργασίας του. 

Στις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΚΤ στην ερευνητική, επιστημονική και επιχειρηματική 

κοινότητα της χώρας συγκαταλέγονται ακόμη, η Υπηρεσία Αναζήτησης Διεθνούς Βιβλιογραφίας και η 

Αναζήτηση Citation Index και βιβλιομετρικών δεικτών όπως ο H-Index. 

 

1.4 Διοίκηση -Οργανόγραμμα- Στελέχωση 

Ο θεσμικός ρόλος του ΕΚΤ, οι δραστηριότητες και η λειτουργία του, προσδιορίζονται στις διατάξεις του 

Π.Δ. 226/1989, Π.Δ. 347/1996, Ν. 3190/30.10.2003, και διέπονται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την 

Έρευνα όπως ισχύουν, ενδεικτικά τους υπ. αριθμ, Ν.4310/2014, Ν. 4386/2016, Ν. 4485/2017. Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός, η πολιτική παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματική λειτουργία του EKT 

διαμορφώνονται από αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 

(ΕΣΕΚΤ), τις οποίες επικυρώνει το Δ.Σ. ΕΙΕ. Η Διευθύντρια του ΕΚΤ, συμμετέχει ως μέλος και στα δύο 

όργανα, ενώ καθορίζει και εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία, τις δραστηριότητες, τα έργα (projects), 

τις συνεργασίες, και τη συνολική ανάπτυξη του ΕΚΤ. 

Όργανα Διοίκησης ΕΚΤ 

1. Διευθυντής ΕΚΤ  

2. Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΣΕΚΤ)  

3. Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ (ΔΣ ΕΙΕ) 

Αναλυτικότερα: 

Οργανόγραμμα ΕΚΤ 
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Εικόνα 1: Οργανόγραμμα Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 

 

 

Στελέχωση Φορέα 

Το ΕΚΤ/ΕΙΕ διαθέτει υψηλά καταρτισμένο 

προσωπικό. Συγκεκριμένα, το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει συνολικά 

114 εργαζόμενους (2017) και συνεργάτες εκ των 

οποίων οι 41 είναι εργαζόμενοι με σύμβαση 

αορίστου χρόνου, οι 52 με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου και οι 21 με σύμβαση ανάθεσης έργου. Εκ 

των 114 οι 60 είναι γυναίκες, ενώ το 1/3 των 

στελεχών του ΕΚΤ/ΕΙΕ είναι επιστήμονες 

πληροφορικής/ΤΠΕ. Συνολικά, το προσωπικό του 

ΕΚΤ/ΕΙΕ διακρίνεται σε περίπου 20 επιστημονικές 

κατηγορίες (βλ. Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Εργασιακή Σχέση 

Προσωπικού/Διαστρωμάτωση 

Προσωπικού κατά Φύλο/Επιστημονική 

Εξειδίκευση Προσωπικού 
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Το ΕΚΤ/ΕΙΕ διαθέτει προσωπικό υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου, καθώς τη διετία 2016/17 το 52% των στελεχών 

του διέθετε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών α’ κύκλου 

(επιπέδου μάστερ) ενώ το 15% κατέχει και διδακτορικό 

τίτλο. Το σύνολο των στελεχών του είναι γνώστες μιας 

τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά), ενώ περίπου το 

40% γνωρίζει 2 ξένες γλώσσες. Το 2017 το 17% των 

στελεχών του ΕΚΤ γνώριζαν τρεις ξένες γλώσσες Το 35% 

των στελεχών του είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών, ενώ το 

60% κυμαίνεται ηλικιακά μεταξύ 35-50 (βλ. Εικόνα 3).   

 

 

 

Εικόνα 3: Ηλικιακή κατανομή / 

Μορφωτικό Επίπεδο / Γνώση Ξένων 

Γλωσσών στελεχών ΕΚΤ/ΕΙΕ 
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2. Αντικείμενο της Σύμβασης  

2.1 Σκοπός και στόχοι της Σύμβασης  

Σκοπός του έργου είναι τόσο η λειτουργική αναβάθμιση όσο και η επείγουσα κάλυψη χωροταξικών 
αναγκών για νέες θέσεις εργασίας οι οποίες προκλήθηκαν από το αναπτυσσόμενο και διευρυμένο 
χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης και του ΕΚΤ/ΕΙΕ. 

Η διατήρηση της εικόνας του χώρου της Βιβλιοθήκης και της αισθητικής, εξέχοντα  δείγματα της σχολής 
του μοντερνισμού στην Ελλάδα, τα οποία τέθηκαν ως κύρια προϋπόθεση, οδήγησε στην 
αναπροσαρμογή της λειτουργίας κάποιων στοιχείων (ράφια-ερμάρια χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικά 
χώρων) ή και την επαναχρησιμοποίηση κάποιων άλλων σε άλλα σημεία του χώρου. 

Συγχρόνως επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση επεμβάσεων, πόρων  και χρόνου εφαρμογής, 
και η ιδανικότερη εκμετάλλευση των χώρων (77 θέσεις εργασίας, χώροι συναντήσεων και συνάθροισης 
κοινού κτλ.). 

Η όχληση της λειτουργίας και των επισκεπτών της Βιβλιοθήκης από τις εργασίες περιορίζεται στο 
ελάχιστο δυνατό επίπεδο. 

Η λειτουργική αναδιάταξη επικεντρώνεται στα εξής σημεία: 

- Τοποθέτηση του Help Desk, 4 θέσεων αναζήτησης, παραγγελία περιοδικών και 

συμπληρωματικές λειτουργίες στην κεντρική είσοδο της Βιβλιοθήκης. Με αυτόν τον τρόπο 

αφενός μετατοπίζεται το σημείο επαφής με τον επισκέπτη στην είσοδο από το βάθος του χώρου 

στον οποίο βρίσκεται σήμερα και αφετέρου υπάρχει άμεσος έλεγχος εισόδου-εξόδου του 

χώρου. 

- Διαχωρισμός των χώρων διοίκησης και υπηρεσιών καθώς και της κλίμακας που οδηγεί στους 

χώρους γραφείων  του υπογείου και του ορόφου από το κοινόχρηστο χώρο της Βιβλιοθήκης. 

Αυτό εξασφαλίζει την ελεγχόμενη πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους και συγχρόνως την 

ανεξάρτητη λειτουργία τους από το ωράριο της Βιβλιοθήκης. Τα απαραίτητα δομικά στοιχεία 

προέρχονται από τα υπάρχοντα διαχωριστικά της εισόδου και των χώρων γραφείων δίπλα σε 

αυτή. 

- Δημιουργία ενός μεγάλου ενιαίου χώρου γραφείων στην πλέον ευήλια όψη του κτιρίου. Αυτό 

επιτυγχάνεται αφενός με την αποξήλωση του τοίχου στο πίσω μέρος του σημερινού help desk 

και την συμπλήρωση του διαχωριστικού προς την Βιβλιοθήκη με τα υπάρχοντα στοιχεία στην 

είσοδο και αφετέρου με την αποξήλωση του τοίχου πλήρωσης προς τον χώρο γραφείων μεταξύ 

του κτιρίου της Βιβλιοθήκης και του κεντρικού. Δεδομένου ότι στο ισόγειο τμήμα του τελευταίου 

ήδη βρίσκονται τμήματα του ΕΚΤ δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μια οργανική οντότητα όλων 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η χαμηλή επίπλωση στο μεγαλύτερο μέρος του χώρου 

εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή διείσδυση του φυσικού φωτισμού και τον φυσικό αερισμό του.  

- Επανατοποθέτηση τμημάτων των ανωτέρω διαχωριστικών μπροστά στα WC για τον περιορισμό 

των οχλήσεων από την λειτουργία τους. Η δημιουργία του διαδρόμου πρόσβασης για το κοινό 

προς τους χώρους του νότιου τμήματος ολοκληρώνεται στο υπόλοιπο τμήμα με τα υπάρχοντα 

κινητά ράφια περιοδικών.  

Οι χώροι γραφείων στην νότια πτέρυγα δημιουργούνται κυριολεκτικά ανάμεσα στα υπάρχοντα 
ερμάρια-ράφια. Ξύλινα πανέλα και διαχωριστικά, ίδιας αισθητικής με τα υπάρχοντα, τοποθετούνται 
ανάμεσα στα μεμονωμένα ράφια και περιμετρικά των ερμαρίων-ραφιών, εξασφαλίζοντας την 
απαραίτητη ακουστική απομόνωση από τον χώρο της Βιβλιοθήκης. Η χρήση διαφανών στοιχείων 
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(πόρτες και διαχωριστικά από κρύσταλλο) διατηρεί την οπτική ενότητα των χώρων, ασχέτως των 
διαφορετικών χρήσεων. 

Λειτουργικά στο ισόγειο τοποθετούνται θέσεις εργασίας, λόγω των μεγαλύτερων ανοιγμάτων προς 
τον υπαίθριο χώρο ενώ στον όροφο συγκεντρώνονται οι απαραίτητοι χώροι συνάθροισης κοινού και 
συναντήσεων. 

2.2 Αντικείμενο της Διακήρυξης  

Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική 

αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ 

Οι ζητούμενη προμήθεια και υπηρεσίες περιγράφονται  στην §1.3 και πιο συγκεκριμένα αφορούν: 

Α) Εργασίες αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων και επισκευής των δομικών στοιχείων. 

Β) Νέα διαρρύθμιση της βιβλιοθήκης εσωτερικά με την προμήθεια και εγκατάσταση διαχωριστικών και 

επίπλων. 

Γ) Νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 

Δ) Τοπικές τροποποιήσεις δικτύου ψύξης/θέρμανσης 

Ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση τους. 

Α) Εργασίες αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων και επισκευής των δομικών στοιχείων. 

Α.1) Αποξηλώσεις και επανατοποθέτηση υφιστάμενων ξύλινων τοιχοπετασμάτων στην είσοδο της 
βιβλιοθήκης και παρακείμενους χώρους γραφείων (97 μ2). 

Επιμελημένη αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση) και 
τοποθέτηση σε άλλα σημεία του χώρου, αποθήκευση του υπόλοιπου επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού 
και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων 
τοιχοπετασμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες, έτοιμες 
προς βαφή και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και τυχόν εργασίες ( ξυλουργικές κτλ) προσαρμογής (τροποποιήσεις, 
συμπληρώσεις μέχρι 25 εκ.) των στοιχείων στην νέα θέση. 

Η συνολική επιφάνεια των υπάρχοντων τοιχοπετασμάτων είναι 97 μ2. 

Α.2) Καθαιρέσεις πλινθοδομών τοιχοποιίας (γραφείο 5,6) (50,6 μ2, 7 μ3) 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, 
οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης. 

Η συνολική επιφάνεια των προς καθαίρεση πλινθοδομών είναι 50,3 μ2 και ο όγκος κατά προσέγγιση 7 
μ3. 

A.3) Βαφές (2000 μ2) 

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ). 

- Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 

προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 

προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
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- Δεν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 

ψηλές επιφάνειες του κτιρίου, διότι υπάρχει στον χώρο μετακινούμενο αναβατόριο.  

- Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 

θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας. 

 

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό 
χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος 
(υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία). Η απόχρωση θα 
οριστεί ύστερα από σχετικό δειγματισμό 3 κωδικών. 

Το σύνολο των επιφανειών είναι 2000 μ2 και αποτελούν στο μεγαλύτερο μέρος τους οροφές.  

Β) Νέα διαρρύθμιση της βιβλιοθήκης εσωτερικά με την προμήθεια και εγκατάσταση διαχωριστικών 
και επίπλων. 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα  διαχωριστικά και έπιπλα  θα  είναι  γενικά  κατάλληλα  να  εξοπλίσουν  τους κοινόχρηστους χώρους 
της βιβλιοθήκης. Θα  παρέχουν  άνεση  στη  λειτουργία  και  η  κατασκευή  τους  θα  είναι  σταθερή  και 
επιμελημένη,  κατάλληλη  για  μακροχρόνια  και  συχνή χρήση.  Όλα  τα  διαχωριστικά και έπιπλα θα 
είναι  καινούρια  και  αμεταχείριστα  και  θα  συναρμολογηθούν  επιτόπου  στους χώρους που θα 
υποδειχθούν από τον υπεύθυνο έργου. Εκτός  από τη  γενικότερη  προσεγμένη  κατασκευή  από πλευράς  
αισθητικής,  τα διαχωριστικά και έπιπλα  θα  παρέχουν,  ασφάλεια  στη  χρήση,  την  καλύτερη  ευχέρεια  
στην προσέλευση  και  αποχώρηση  του  κοινού,  ακόμα  και  σε  περιπτώσεις  εκτάκτων αναγκών  
εκκενώσεως του χώρου. Τα  έπιπλα  θα  είναι  μεγάλης  αντοχής  στους  κραδασμούς  και  στις  φορτίσεις 
γενικά,  αισθητικής  εμφάνισης  και  απόλυτα  εναρμονισμένα  αισθητικά  μεταξύ τους αλλά και με την 
υπάρχουσα αισθητική των εσωτερικών χώρων.  

Όλα  τα  συστήματα  σύνδεσης  και  συναρμογών  των  συστατικών  μερών  των παραδοτέων  θα  πρέπει  
να  εξασφαλίζουν  σταθερότητα,  αντοχή  καθώς και σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα  (δηλαδή μη 
αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής. Οι  συνδεσμολογίες  μεταξύ  ξύλινων  τμημάτων  ή  επιπέδων  
μεταξύ  τους  θα γίνονται  με  τον  κατάλληλο  τρόπο  και  ανάλογα  με  την  περίπτωση θα μπορούν να 
επιτρέπουν τη πρόσβαση εσωτερικά για διέλευση καλωδίων,  ενώ  η χρησιμοποιούμενη  κόλλα  θα  είναι  
μεγάλης  αντοχής  και  ανθεκτική  στην υγρασία.  Οι  βίδες  θα  έχουν  το  κατάλληλο  σπείρωμα  και  
αντοχή  και  δεν  θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές. Οι πόρτες των  ντουλαπιών  θα  
τοποθετούνται  στη  θέση  τους  με ανοξείδωτους μεντεσέδες  υψηλής  αντοχής  στη  χρήση,  με  
δυνατότητα  ρύθμισης  τριών διευθύνσεων.  Τα  ράφια  και  οι  στηρίξεις  τους  (δύο  σε  κάθε  ράφι)  θα  
έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση.  

Οι  τελικές  επιφάνειες  θα  είναι  απόλυτα  επίπεδες,  αντιθαμβωτικές  (σατινέ),  και  δεν θα  επιτρέπουν  
την  συσσώρευση  σκόνης,  ρύπων,  κ.λ.π.  και  θα  μπορούν  να καθαρίζονται  εύκολα  με  τις  συνήθεις  
καθοριστικές  ουσίες χωρίς  βλάβη  για  τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.  Επίσης θα 
πρέπει να αντιστέκονται σε θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες.  

Τα  διαχωριστικά και έπιπλα  θα  είναι  λυόμενα  επιτρέποντας  την  εύκολη  μεταφορά  τους,  καθώς και  
την  αντικατάσταση  τμημάτων  του  σε  περίπτωση  φθοράς  τους.    Η συσκευασία  θα  γίνει  με  
προστατευτικές  πλαστικές  γωνίες  και  φελιζόλ  όπου αυτό  απαιτείται  για  την  αποφυγή  τριβών  και  
μετακινήσεων  των  τεμαχίων  κάθε παραδοτέου  και  η  συνολική  συσκευασία  θα  γίνει  με αεροπλάστ  
ή χαρτοκιβώτιο για τη  συνολική  προστασία  του  επίπλου.  Όλα  τα  υλικά  θα  είναι  αβλαβή  προς το 
χρήστη και πλήρως ανακυκλώσιμα. 

Η  τελική επιλογή  των  χρωματισμών  των  διαχωριστικών και επίπλων  και  των  υλικών  επένδυσης  θα  
γίνει από τον υπεύθυνο έργου από τα διαθέσιμα χρωματολόγια και δειγματολόγια . Για την προμήθεια 
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των προϊόντων  πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε άρθρο κατ’ 
ελάχιστο για να διασφαλίζεται η ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών και η αντοχή τους.  

 

Β.1 Σύνθεση επίπλων Help Desk (τεμ.: 1) 

Κυρίως τμήμα διαστάσεων κάτοψης: 399x111,5εκ.(μήκος x πλάτος) και ύψους 115εκ. πάχους 2 εκ., 
αποτελούμενο από τα εξής επιμέρους τμήματα: 

1. Ενιαία επιφάνεια εργασίας 399x88 εκ. και συνολικού πάχους 3 εκ. 2 φύλλα MDF επενδεδυμένα με 

φυσικό καπλαμά δρυός και περιμετρικά στο σόκορο πηχάκι 1,5x3 εκ. (πλάτοςxύψος) από μασίφ 

δρυ.  

2. Τα πλαϊνά, οι μπροστινές κάθετες επιφάνειες (ποδιές) καθώς και ο σκελετός στήριξης επίσης 

αποτελούνται από MDF πάχους 2 εκ. επενδεδυμένες με καπλαμά δρυός.  Το κάτω τμήμα έχει 

συνολικό ύψος 75εκ.  

3. 3 συρταριέρες διαστάσεων 36x60x72 εκ. (πλάτος x μήκος x ύψος) με 3 συρτάρια: το πρώτο 

λειτουργεί ως επιπρόσθετη επιφάνεια εργασίας, το δεύτερο για την αποθήκευση γραφικής ύλης 

και το τρίτο για κλασέρ τυπικών διαστάσεων 8x29x32 εκ. Οι μηχανισμοί των συρταριών θα πρέπει 

να είναι με τηλεσκοπικό οδηγό μπίλιας BMB πλήρους ανοίγματος, μέγιστη δυνατότητα φορτίου 60 

kg, πλαϊνή τοποθέτηση με δυνατότητα απόσπασης συρταριού και ενσωματωμένο φρένο. Οι 

εσωτερικές επιφάνειες αποτελούνται από ανοιχτόχρωμη μελαμίνη με σαγρέ επιφάνεια πάχους 11 

χιλ. Τα πόμολα θα είναι από πηχάκι μασίφ ξυλείας δρυός 2x2 εκ. με φάλτσο στην κάτω επιφάνεια 

και μήκος όσο το τμήμα της όψης. Ανάμεσα στις συρταριέρες και την μπροστινή κάθετη επιφάνεια 

(ποδιά) τοποθετούνται 2 ράφια πάχους 2 εκ.( το κάτω σταθερό και το επάνω μεταβλητό) για την 

τοποθέτηση ηλεκτρονικών συσκευών κτλ. 

4. Το πάνω τμήμα αποτελείται από 2 κουτιά διαστάσεων 133x43x15εκ. (πλάτος x μήκος x ύψος) 

τοποθετημένα επάνω στο κάτω τμήμα σε τελικό ύψος 115 εκ. Οι ακμές των επιμέρους φύλλων 

στις ενώσεις έχουν κοπή 45° ώστε να εφαρμόζουν χωρίς να φαίνεται το σόκορο τους. Το κάθε 

κουτί περιέχει 1 συρτάρι μήκους 66,5 εκ., ενός ανοιχτού τμήματος μήκους 41,5 εκ. και ενός 

τυφλού, σταθερού μήκους 25 εκ. για την στήριξη της οθόνης. Στο κάτω τμήμα θα υπάρχει εγκοπή 

22x10 mm μήκους 100 εκ.  για την τοποθέτηση φωτισμού LED. Τα κουτιά εδράζουν σε 2 πλαϊνές 

κάθετες επιφάνειες και σε 2 μπροστινά κουτιά. 

5. 2 μπροστινά κουτιά διαστάσεων 33x21,5x100 εκ. (πλάτος x μήκος x ύψος) εκ των οποίων το ένα 

είναι τυφλό και το δεύτερο περιέχει 3 ράφια-προθήκες με επικλινής πλάτη για την τοποθέτηση 

έντυπου υλικού. Στην κάτω πλευρά κάθε ραφιού θα υπάρχει εγκοπή διαστάσεων 22x10 mm 

μήκους 100 εκ.  για την τοποθέτηση φωτισμού LED. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει εγκοπή 5 χιλ 

πλάτους και 5 χιλ. βάθους για την τοποθέτηση κρυστάλλου μονού πάχους 4 χιλ.  

Πλαϊνό τμήμα διαστάσεων κάτοψης 180x43 εκ. αποτελούμενο από ένα κάτω τμήμα και ένα άνω 
τμήμα. 

6. Το κάτω τμήμα αποτελείται από μια προθήκη ραφιών με πρόσωπο προς την εξωτερική πλευρά 

διαστάσεων 68,5x43x100 εκ. και περιέχει 3 ράφια-προθήκες με επικλινής πλάτη για την 

τοποθέτηση έντυπου υλικού. Στην κάτω πλευρά κάθε ραφιού θα υπάρχει εγκοπή διαστάσεων 

22x10 mm μήκους 100 εκ.  για την τοποθέτηση φωτισμού LED. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει 

εγκοπή 5 χιλ πλάτους και 5 χιλ. βάθους για την τοποθέτηση κρυστάλλου μονού πάχους 4 χιλ.  

7. Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από κουτί διαστάσεων 111,5x43x75 εκ. με πρόσωπο προς την 

εσωτερική πλευρά και περιέχει ντουλάπι διαστάσεων 75x43x75 εκ. με 1 μεταβαλλόμενο ράφι και 

ένα ανοιχτό τμήμα διαστάσεων 36,5x43x75 εκ. με ένα μεταβαλλόμενο ράφι.  
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8. Το πάνω τμήμα αποτελείται από 1 κουτί διαστάσεων 180x43x15εκ. (πλάτος x μήκος x ύψος) 

τοποθετημένα σε τελικό ύψος 115 εκ. Οι ακμές των επιμέρους φύλλων στις ενώσεις έχουν κοπή 

45° ώστε να εφαρμόζουν χωρίς να φαίνεται το σόκορο. Το κουτί περιέχει 2 συρτάρια μήκους 54,8 

εκ., ενός ανοιχτού τμήματος μήκους 43,5 εκ. και ενός τυφλού σταθερού μήκους 25 εκ. για την 

στήριξη οθόνης. Το κουτί εδράζει στο ψηλότερο κάτω κουτί. 

 

Β.2 Διαχωριστικό γραφείων Ρ (Ράφι), D1 (τεμ.: 594) 

Διαχωριστικό Ραφιών διαστάσεων 85,4x28,0(+μεταβαλλόμενο τμήμα)x2,3 εκ. αποτελούμενο από τα εξής 
τμήματα: 

- 2 τεμάχια διαστάσεων 85,4x28x1,3 εκ. τα οποία τοποθετούνται εκατέρωθεν του κάθε υφιστάμενου 

μεταλλικού ραφιού σε κάθε στάθμη (συνολικά 6) του κάθε ερμαρίου-ραφιου. Η σύνδεση μεταξύ 

τους γίνεται με συνδετήρα επίπλου M4 χρωμίου σε έτοιμες οπές διαμέτρου Μ5 σε 3 κάτω και 3 άνω 

σημεία χωρίς την διάτρηση των ραφιών . 

- 1 τεμάχιο 85,4x10x0,9 εκ. με επιμήκης οπές στα σημεία των συνδετήρων επίπλου ώστε να 

μεταβάλλεται καθ ύψος και να σφραγίζει τέλεια το υπόλοιπο κενό τμήμα. (Τα υπάρχοντα ράφια δεν 

έχουν σταθερό ύψος) 

- 2 τεμάχια διαστάσεων  85,4x21x0,5 εκ. ηχομονωτικού – αντικραδασμικού φύλλου ανακυκλωμένου 

βουλκανισμένου ελαστικού τύπου COPORUBBER 750.  

-  

Β.3 Διαχωριστικό γραφείων ΡΤ (Ράφι – Τοίχος), D2 (τεμ. 11) 

Διαχωριστικό γραφείων ανάμεσα σε ράφι-ερμάριο και τοίχο διαστάσεων 231,5x42x5 εκ. αποτελούμενο 
από τα εξής τμήματα: 

- 2 τεμάχια διαστάσεων 212,5x38x1,5 εκ. Το ένα φύλλο είναι βιδωμένο από την εσωτερική πλευρά με 

το πλαίσιο από μασίφ ξυλεία ενώ το δεύτερο τοποθετείται στο πλαίσιο εκ των υστέρων με κλίπς 

κρυφής στήριξης τύπου Haefele Keku  σε 10 σημεία. 

- 2 τεμάχια 100x30x2 εκ. ηχοαπορροφητική πλάκα πετροβάμβακα τύπου Knauf Insulation Naturboard 

PoD. 

- Πλαίσιο από μασίφ ξυλεία Δρυ συνολικών διαστάσεων 231,5x42x2 εκ. διατομής 2x5,5 εκ. στα 

κάθετα τμήματα και το άνω και μεσαίο τμήμα και 2x6,5 εκ. στο κάτω. Το πλαίσιο εδράζει σε βάση 

από μασίφ ξυλεία και βιδώνεται στο υπάρχων ράφι-ερμάριο και την υπάρχουσα επένδυση του 

τοίχου. 

- Βάση από μασίφ ξυλεία δρυός διαστάσεων 42x7x5 εκ. με εγκοπή 2x2 εκ. κεντρικά στο άνω τμήμα 

και σκοτίες 1x1 εκ. εκατέρωθεν στο κάτω τμήμα. 

Στο σύνολο είναι 11 τεμάχια  

 

Β.4 Διαχωριστικό γραφείων ΤΤ (Τοίχος – Τοίχος), D3 (τεμ. 2) 

Διαχωριστικό γραφείων ανάμεσα σε τοίχο και τοίχο 2 τύπων: 

D3.1 (ισόγειο)  διαστάσεων 231,5x100x5 εκ. και  

D3.2 (όροφος) 273,5x100x5 εκ. αποτελούμενα από τα εξής τμήματα: 

D3.1:  
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- 2 τεμάχια διαστάσεων 227x96x1,5 εκ. Το ένα φύλλο είναι βιδωμένο από την εσωτερική πλευρά με 

το πλαίσιο από μασίφ ξυλεία ενώ το δεύτερο τοποθετείται στο πλαίσιο εκ των υστέρων με κλίπς 

κρυφής στήριξης τύπου Haefele Keku  σε τουλάχιστον 10 σημεία. 

-  2 τεμάχια 100x89x2 εκ. ηχοαπορροφητική πλάκα πετροβάμβακα τύπου Knauf Insulation 

Naturboard PoD. 

- Πλαίσιο από μασίφ ξυλεία Δρυός συνολικών διαστάσεων 231,5x100x2 εκ. διατομής 2x5,5 εκ. στα 

κάθετα τμήματα και το άνω και μεσαίο τμήμα και 2x6,5 εκ. στο κάτω. Το πλαίσιο εδράζει σε βάση 

από μασίφ ξυλεία και βιδώνεται στους υφιστάμενους τοίχους. 

- Βάση από μασίφ ξυλεία δρυός διαστάσεων 100x7x5 εκ. με εγκοπή 2x2 εκ. κεντρικά στο άνω τμήμα 

και σκοτίες 1x1 εκ. εκατέρωθεν στο κάτω τμήμα. 

D3.2:  

- 2 τεμάχια διαστάσεων 264x96x1,5 εκ. Το ένα φύλλο είναι βιδωμένο από την εσωτερική πλευρά με 

το πλαίσιο από μασίφ ξυλεία ενώ το δεύτερο τοποθετείται στο πλαίσιο εκ των υστέρων με κλίπς 

κρυφής στήριξης τύπου Haefele Keku  σε τουλάχιστον 10 σημεία. 

-  3 τεμάχια 77x89x2 εκ. ηχοαπορροφητική πλάκα πετροβάμβακα τύπου Knauf Insulation Naturboard 

PoD. 

- Πλαίσιο από μασίφ ξυλεία Δρυός συνολικών διαστάσεων 268,5x100x2 εκ. διατομής 2x5,5 εκ. στα 

κάθετα τμήματα, το άνω και τα 2 μεσαία τμήματα και 2x6,5 εκ. στο κάτω. Το πλαίσιο εδράζει σε 

βάση από μασίφ ξυλεία και βιδώνεται στους υφιστάμενους τοίχους. 

- Βάση από μασίφ ξυλεία δρυός διαστάσεων 100x7x5 εκ. με εγκοπή 2x2 εκ. κεντρικά στο άνω τμήμα 

και σκοτίες 1x1 εκ. εκατέρωθεν στο κάτω τμήμα. 

Στο σύνολο είναι 2 τεμάχια  

 

Β.5 Διαχωριστικό γραφείων ΡΚ (Ράφι – Κολώνας), D4 (τεμ. 10) 

Διαχωριστικό γραφείων ανάμεσα σε ράφι και υποστύλωμα (κολώνα) διαστάσεων 231,5x48x5 εκ. 
αποτελούμενο από τα εξής τμήματα: 

- 2 τεμάχια διαστάσεων 212,5x44x1,5 εκ. Το ένα φύλλο είναι βιδωμένο από την εσωτερική πλευρά με 

το πλαίσιο από μασίφ ξυλεία ενώ το δεύτερο τοποθετείται στο πλαίσιο εκ των υστέρων με κλίπς 

κρυφής στήριξης τύπου Haefele Keku  σε τουλάχιστον 10 σημεία. 

-  2 τεμάχια 100x37x2 εκ. ηχοαπορροφητική πλάκα πετροβάμβακα τύπου Knauf Insulation 

Naturboard PoD. 

- Πλαίσιο από μασίφ ξυλεία Δρυός συνολικών διαστάσεων 231,5x48x2 εκ. διατομής 2x5,5 εκ. στα 

κάθετα τμήματα και το άνω και μεσαία τμήματα και 2x6,5 εκ. στο κάτω. Το πλαίσιο εδράζει σε βάση 

από μασίφ ξυλεία και βιδώνεται στο υπάρχων ράφι-ερμάριο και την υπάρχουσα επένδυση του 

υποστυλώματος. 

- Βάση από μασίφ ξυλεία δρυός διαστάσεων 48x7x5 εκ. με εγκοπή 2x2 εκ. κεντρικά στο άνω τμήμα 

και σκοτίες 1x1 εκ. εκατέρωθεν στο κάτω τμήμα. 

Στο σύνολο είναι 10 τεμάχια  

 

Β.6 Διαχωριστική μετώπη ισογείου ΜΙ (Ράφι – Οροφή), D5 (τεμ. 30) 

Διαχωριστική μετώπη η οποία τοποθετείται ανάμεσα στο ράφι-ερμάριο και την οροφή του ισογείου 3 
τύπων: 
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D5.1 μετώπη πάνω από 2 ράφια και διαχωριστικό τύπου D2 και D4 διαστάσεων 228,7x13x5 εκ.  

D5.2 τυπική μετώπη πάνω από 2 ράφια διαστάσεων 182,5x13x5 εκ. και 

D5.3 μετώπη εφαπτόμενη σε γωνία με μετώπη αερισμού διαστάσεων 179,8x13x5  

αποτελούμενα από τα εξής τμήματα:  

D5.1 (τεμ.: 9) 

- 2 τεμάχια διαστάσεων 228,7x13x1,5 εκ. Το ένα φύλλο είναι βιδωμένο από την εσωτερική πλευρά με 

το πλαίσιο και το πηχάκι από μασίφ ξυλεία, ενώ το δεύτερο τοποθετείται στο πλαίσιο εκ των 

υστέρων με κρυφή στήριξη. 

- 1 τεμάχιo 181,5x10x1,9 εκ. απλό MDF.  

- Πηχάκι από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 181,5 εκ. και διατομής 2x2 εκ. στο τμήμα του ραφιού το 

οποίο βιδώνεται στο υπάρχων ράφι-ερμάριο. Το υπόλοιπο τμήμα βιδώνεται στο πλαίσιο του 

διαχωριστικού D2 ή D4.  

- Κάθετο πηχάκι διαστάσεων 13x5,5x2 εκ. για την ευθυγράμμιση των επιμέρους μετώπων το οποίο 

βιδώνετε σε αυτές. 

 

D5.2 (τεμ.:12) 

- 2 τεμάχια διαστάσεων 182,5x13x1,5 εκ. Το ένα φύλλο είναι βιδωμένο από την εσωτερική πλευρά με 

το πηχάκι από μασίφ ξυλεία, ενώ το δεύτερο τοποθετείται στο πλαίσιο εκ των υστέρων με κρυφή 

στήριξη. 

- 1 τεμάχιo 179x10x1,9 εκ. απλό MDF.  

- Πηχάκι από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 179 εκ. και διατομής 2x2 εκ. το οποίο βιδώνεται στο 

υπάρχων ράφι-ερμάριο.  

- Κάθετο πηχάκι διαστάσεων 13x5,5x2 εκ. για την ευθυγράμμιση των επιμέρους μετώπων το οποίο 

βιδώνετε σε αυτές. 

 

D5.3 (τεμ.:8) 

- 2 τεμάχια διαστάσεων 179,8x13x1,5 εκ. Το ένα φύλλο είναι βιδωμένο από την εσωτερική πλευρά με 

το πηχάκι από μασίφ ξυλεία, ενώ το δεύτερο τοποθετείται στο πλαίσιο εκ των υστέρων με κρυφή 

στήριξη. 

- 1 τεμάχιo 175x10x1,9 εκ. απλό MDF.  

- Πηχάκι από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 175 εκ. και διατομής 2x2 εκ. το οποίο βιδώνεται στο 

υπάρχων ράφι-ερμάριο.  

- Κάθετο πηχάκι διαστάσεων 13x5,5x2 εκ. για την ευθυγράμμιση των επιμέρους μετώπων το οποίο 

βιδώνετε σε αυτές. 

 

Στο σύνολο είναι 30 τεμάχια  

 

Β.7 Διαχωριστική μετώπη ορόφου ΜΟ (Ράφι – Οροφή), D6 (τεμ. 18) 

Διαχωριστική μετώπη η οποία τοποθετείται ανάμεσα στο ράφι-ερμάριο και την οροφή του ορόφου 3 
τύπων: 

D6.1 μετώπη πάνω από 2 ράφια και διαχωριστικό τύπου D2 και D4 διαστάσεων 228,7x13x5 εκ.  
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D6.2 τυπική μετώπη πάνω από 2 ράφια διαστάσεων 182,5x13x5 εκ. και 

D6.3 μετώπη εφαπτόμενη σε γωνία με μετώπη αερισμού διαστάσεων 179,8x13x5  

αποτελούμενα από τα εξής τμήματα:  

D6.1 (τεμ.: 6) 

- 2 τεμάχια διαστάσεων 228,7x50x1,5 εκ. Το ένα φύλλο είναι βιδωμένο από την εσωτερική πλευρά με 

το πλαίσιο και το πηχάκι από μασίφ ξυλεία, ενώ το δεύτερο τοποθετείται στο πλαίσιο εκ των 

υστέρων με κρυφή στήριξη. 

- Πηχάκι από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 181,5 εκ. και διατομής 2x2 εκ. στο τμήμα του ραφιού το 

οποίο βιδώνεται στο υπάρχων ράφι-ερμάριο. Το υπόλοιπο τμήμα βιδώνεται στο πλαίσιο του 

διαχωριστικού D2 ή D4.  

- Πλαίσιο από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 186,5x50 από διατομές 2x5,5 εκ. το οποίο στερεώνεται στο 

πηχάκι μηχανικά και κολλιέται στην οροφή με σφραγιστική, ακρυλική μαστίχη. 

D6.2 (τεμ.:6) 

- 2 τεμάχια διαστάσεων 182,5x50x1,5 εκ. Το ένα φύλλο είναι βιδωμένο από την εσωτερική πλευρά με 

το πλαίσιο και το πηχάκι από μασίφ ξυλεία, ενώ το δεύτερο τοποθετείται στο πλαίσιο εκ των 

υστέρων με κρυφή στήριξη. 

- Πηχάκι από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 179 εκ. και διατομής 2x2 εκ. στο τμήμα του ραφιού το οποίο 

βιδώνεται στο υπάρχων ράφι-ερμάριο.  

- Πλαίσιο από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 184x50 από διατομές 2x5,5 εκ. το οποίο στερεώνεται στο 

πηχάκι μηχανικά και κολλιέται στην οροφή με σφραγιστική, ακρυλική μαστίχη. 

D6.3 (τεμ.:6) 

- 2 τεμάχια διαστάσεων 179,8x50x1,5 εκ. Το ένα φύλλο είναι βιδωμένο από την εσωτερική πλευρά με 

το πλαίσιο και το πηχάκι από μασίφ ξυλεία, ενώ το δεύτερο τοποθετείται στο πλαίσιο εκ των 

υστέρων με κρυφή στήριξη. 

- Πηχάκι από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 175 εκ. και διατομής 2x2 εκ. στο τμήμα του ραφιού το οποίο 

βιδώνεται στο υπάρχων ράφι-ερμάριο.  

- Πλαίσιο από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 185,5x50 από διατομές 2x5,5 εκ. το οποίο στερεώνεται στο 

πηχάκι μηχανικά και κολλιέται στην οροφή με σφραγιστική, ακρυλική μαστίχη. 

Στο σύνολο είναι 18 τεμάχια  

 

Β.8 Μετώπη με περσίδες ισογείου ΜΠΙ (Ράφι  Οροφή), D7 (τεμ. 17) 

Μετώπη αερισμού με περσίδες η οποία τοποθετείται ανάμεσα σε κρυστάλλινη πόρτα (D9) και 
κρυστάλλινο διαχωριστικό (D10) και την οροφή του ισογείου διαστάσεων 148,5x13x5 εκ. αποτελούμενη 
από τα εξής τμήματα:  

- 1 τεμάχιο διαστάσεων 148,5x13x1,5 εκ. με πέντε οπές διαστάσεων 140x1 εκ. το οποίο τοποθετείται 

στο πλαίσιο εκ των υστέρων με κρυφή στήριξη. 

- 1 τεμάχιο διαστάσεων 144x13x1,5 εκ. με πέντε οπές διαστάσεων 140x1 εκ. το οποίο τοποθετείται 

στο πλαίσιο μηχανικά από την εσωτερική πλευρά. 

- Πλαίσιο από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 140x13 από διατομές 2x2 εκ. το οποίο στερεώνεται στο ράφι 

και πανωκάσι των διαχωριστικών και κολλιέται στην οροφή με σφραγιστική, ακρυλική μαστίχη. 

Στο σύνολο είναι 17 τεμάχια  
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Β.9 Μετώπη με περσίδες ορόφου ΜΠΟ (Ράφι  Οροφή), D8 (τεμ. 16) 

Μετώπη αερισμού με περσίδες η οποία τοποθετείται ανάμεσα σε κρυστάλλινη πόρτα (D9) και 
κρυστάλλινο διαχωριστικό (D10) και την οροφή του ορόφου διαστάσεων 148,5x55x5 εκ. αποτελούμενη 
από τα εξής τμήματα:  

- 1 τεμάχιο διαστάσεων 148,5x55x1,5 εκ. με 20 οπές διαστάσεων 140x1 εκ. το οποίο τοποθετείται στο 

πλαίσιο εκ των υστέρων με κρυφή στήριξη. 

- 1 τεμάχιο διαστάσεων 144x55x1,5 εκ. με 20 οπές διαστάσεων 140x1 εκ. το οποίο τοποθετείται στο 

πλαίσιο μηχανικά από την εσωτερική πλευρά. 

- Πλαίσιο από μασίφ ξυλεία διαστάσεων 140x55 από διατομές 2x2 εκ. το οποίο στερεώνεται στο ράφι 

και πανωκάσι των διαχωριστικών και κολλιέται στην οροφή με σφραγιστική, ακρυλική μαστίχη. 

Στο σύνολο είναι 16 τεμάχια  

 

Β.10 Κρυστάλλινη πόρτα ΚΠ (ισόγειο και όροφος), D9 (τεμ. 15) 

Μονόφυλλη υαλόθυρα διαστάσεων 223,5x92 εκ. αποτελούμενη από κρύσταλλο ασφαλείας 
(LAMINATED) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm απλό + μεμβράνη + 5 mm τύπου SECURIT), διαφανή 
(clear float), ειδική ηχοαπορροφιτική μεμβράνη (acoustic laminated glass) και κάσσα από μασίφ ξυλεία 
δρυός διατομής 5x5 εκ. για το πανωκάσσι και 3,5x5 εκ. για τα κάθετα τμήματα. Συμπεριλαμβάνονται οι 
μεντεσέδες, τους μηχανισμούς, το μίλι, κλειδαριές Maroni, στοπ πόρτας δαπέδου και λοιπά εξαρτήματα, 
την εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.  

Οι τελικές επιφάνειες των εξαρτημάτων θα είναι με φινίρισμα αλουμινίου φυσικής ανοδίωσης ή 
ανοξείδωτα σατινέ. 

Στο σύνολο είναι 15 τεμάχια  

 

Β.11 Κρυστάλλινο Διαχωριστικό ΚΔ (ισόγειο και όροφος), D10 (τεμ. 21) 

Διαχωριστικό (υαλοστάσιο) διαστάσεων 223,5x92 εκ. αποτελούμενο από κρύσταλλο ασφαλείας 
(LAMINATED) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm απλό + μεμβράνη + 5 mm τύπου SECURIT), διαφανή 
(clear float), ειδική ηχοαπορροφιτική μεμβράνη (acoustic laminated glass) και κάσσα από μασίφ ξυλεία 
δρυός διατομής 5x5 εκ. Συμπεριλαμβάνονται τα πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και 
όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης. 

Στο σύνολο είναι 21 τεμάχια  

 

Β.12 Κουζινάκι (τεμ.1) 

Έπιπλο κουζίνας αποτελούμενο από 3 ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου τυποποιημένα διαστάσεων 
60x60x80 εκ., 3 ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου τυποποιημένα διαστάσεων 60x35x75 εκ. και 
πάγκο από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.  

Αναλυτικά 

- Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 

συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε 

όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες 

ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες. 

- Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 

18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά 
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σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  

κόλλα και κατάλληλες εντορμίες. 

- Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm 

περίπου, που περιλαμβάνει:  

- Κατασκευή πλάτης των κουτιών προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 

- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις 

δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, 

με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.  

- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και 

εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 

mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου 

διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

- Τοποθέτηση κρυστάλλου ασφαλείας (LAMINATED) διαστάσεων  180x60 εκ. και συνολικού πάχους 8 

mm (4 mm απλό + μεμβράνη αμμοβολής+ 4 mm απλό) στον καθρέφτη του πάγκου.  

- Προμήθεια μονού ανοξείδωτου νεροχύτη και θερμομικτικής μπαταρίας κουζίνας, 

συμπεριλαμβανομένου όλων των απαιτούμενων μικρουλικών για την εγκατάσταση τους. 

- Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των 

τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά 

σχέδια. 

-  

Γ) Νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.  

1. Γενικές Προδιαγραφές 

Η εγκατάσταση απαιτείται  να συμμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο με τα παρακάτω πρότυπα: 

•ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007. 

•ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1/Α1:2009. 

•ΕΛΟΤ EN 50173-2:2007. 

•ΕΛΟΤ EN 50173-2/A1:2009. 

•ΕΛΟΤ CLC/TR 50173-99-1:2007. 

•ΕΛΟΤ EN 50174-1:2009. 

•ΕΛΟΤ EN 50174-1/A1:2011. 

•ΕΛΟΤ EN 50174-2:2009. 

•ΕΛΟΤ EN 50174-2/A1:2011. 

•ISO/IEC 11801:2002. 

•ISO/IEC 11801/A1:2008 

•ISO/IEC 11801/A2:2010. 

•ISO/IEC 14763-1:1999. 

•ISO/IEC 14763-1/A1:2004 

•ISO/IEC 14763-2:2000. 
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•ISO/IEC 14763-3 :2006. 

•ISO/IEC 14763-3/A1:2009 

•ISO/IEC TR 24750 :2007. 

Το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να συμμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά, τόσο της 

μόνιμης σύνδεσης (Permanent Link), όσο και του καναλιού τουσυστήματος (Channel), τα οποία 

προσδιορίζονται από τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002,ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, 

ΕΛΟΤ  EN  50173-1:2007 και ΕΛΟΤEN 50173-1/Α1:2009. 

Το σύνολο των υλικών του συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να συμμορφώνεται με τις 

παρακάτω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 2002/95/ΕΚ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)- (RoHS), και  

 2002/96/ΕΚ, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)– 

(WEEE). 

 2006/1907/ΕΚ, σχετικά με την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 

περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 

Επιπλέον το σύνολο των υλικών του Συστήματος Καλωδίωσης οπτικών ινών όπως: 

 •οι γραμμές μεταφοράς  οπτικών ινών 

 •τα στοιχεία τερματισμού οπτικών ινών, 

 •οι γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης οπτικών ινών (οπτικά Patch Cords), απαιτείται να είναι 

ενιαίου κατασκευαστή ανά κατηγορία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η αξιοπιστία και η 

λειτουργικότητα του, καθώς επίσης απαιτείται να συνοδεύεται από ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ από τον 

κατασκευαστικό οίκο  των υλικών καλωδίωσης.  Η εγγύηση του συστήματος δομημένης 

καλωδίωσης σε καμία περίπτωση δεν θα προέρχεται από τον εγκαταστάτη του έργου, τον τοπικό 

αντιπρόσωπο/διανομέα ή γενικότερα τον ανάδοχο του έργου. 

2. Υλικά εγκατάστασης Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης 

2.1. Γενικά  

Για  κάθε  κατηγορία  υλικών  (καλώδια,  πρίζες,  patch  panels) που  θα  τοποθετηθούν και  

περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω, θα  προσκομιστούν  σχετικά  πιστοποιητικά  από αναγνωρισμένα 

κέντρα πιστοποίησης. 

Όλα τα υλικά χαλκού (γραμμές  μεταφοράς, υποδοχές, βύσματα κλπ) απαιτείται να είναι κατηγορίας 

6/κλάσης Ε. Τα χαρακτηριστικά μετάδοσης κάθε ενός υλικού κατηγορίας 6/κλάσης Ε μεμονωμένα 

(γραμμή μεταφοράς/καλώδιο, στοιχεία τερματισμού κλπ), απαιτείται να συμμορφώνονται με τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά του υπόλοιπου συνόλου των υλικών του Συστήματος Δομημένης 

Καλωδίωσης. Ειδικότερα, οι υποδοχές (Jacks) RJ45 και τα βύσματα (Plugs) κατηγορίας 6/κλάσης Ε του 

συστήματος απαιτείται να συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά  της  κατηγορίας  6/κλάσης E, 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007, ΕΛΟΤ  ΕΝ  50173-1/Α1:2009,  ΕΛΟΤ  EN  50173-99-

1:2007, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC  11801/Α1:2008,  ISO/IEC  11801/A2:2010  και ISO/IEC  TR  

24750:2007, έτσι ώστε να  διασφαλίζεται η βέλτιστη διαλειτουργικότητα τους, καθώς επίσης και η 

ικανότητα πλήρους συμβατότητας τους με αντίστοιχα συστήματα μικρότερης κατηγορίας/κλάσης, ακόμα 

και αν αναφέρονται σε υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας. 

Τα υλικά ανά κατηγορία (οπτικά/Χαλκού) απαιτείται να είναι ενιαίου κατασκευαστή, έτσι ώστε να   

διασφαλίζεται η ποιότητα, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του συστήματος. 

2.2. Racks (Καμπίνες) 
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Το κέντρο της εγκατάστασης θα είναι το Computer Rack από όπου θα ξεκινάνε όλα τα καλώδια που θα 

καταλήγουν στις διάφορες λήψεις. 

Τα Racks  θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

2.2.1. Επίτοιχο ύψους 15U τουλάχιστον 

Διαστάσεις WxD τουλάχιστον 0,60μ x 0,60μ 

 2 μερών 

 Μονό  Αρθρωτό για  ασφαλέστερη  στερέωση  οπτικών  ινών (σταθερό πίσω τμήμα, πόρτα Plexiglas) 

 Αφαιρούμενη πόρτα με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (Αριστερά - Δεξιά) 

 Αποσπώμενα πλαϊνά (και πίσω στο επιδαπέδιο) καλύμματα 

 Ράγες εμπρός πίσω με δυνατότητα ρύθμισης θέσεως 

 Βίδες γείωσης 

 Δυνατότητα κλειδώματος 

 Επιλογή εισόδων  άνω & κάτω για την εύκολη διέλευση- ταξινόμιση των καλωδίων 

 ειδική επεξεργασία λείανσης στις αιχμές τους προστατεύοντας τόσο τον εξοπλισμό όσο και τον 

εγκαταστάτη κατά την τοποθέτηση. 

 1 συνδεδεμένος ανεμιστήρας οροφής 

 1 ράφι με στήριξη μόνο εμπρός 

 1 Eιδικό πολύπριζο σούκο 7 θέσεων με RFI εγκατεστημένο στο RACK 

 

2.3 Patch cords (χαλκού) 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης χαλκού απαιτείται να είναι αθωράκιστες U/UTP, τεσσάρων 

ζευγών κατηγορίας 6/κλάση Ε, με περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας και μηδενικής  εκπομπής  

αλογόνων  αερίων  (LSOH/LSZH), σύμφωνα με τα πρότυπα  IEC60332-1-2, ΕΛΟΤ EN 60332-1-2, IEC 61034-

1, ΕΛΟΤ EN 50268-1, IEC 61034-2, ΕΛΟΤEN  50268-2,  IEC  60754-2  και  ΕΛΟΤ  EN  50267-2-3, καθώς  

επίσης  απαιτείται  να  είναι του  ίδιου  κατασκευαστικού  οίκου των υλικών Δομημένης Καλωδίωσης. 

Επιπλέον, στον εξωτερικό  μανδύα  (Jacket) των  γραμμών  μεταφοράς  διασύνδεσης χαλκού απαιτείται 

να είναι ευδιάκριτα  τυπωμένος ο  κωδικός του προϊόντος από τον οίκοκατασκευής των υλικών  

Δομημένης  καλωδίωσης και σε  καμία περίπτωση δεν είναι  αποδεκτή η ύπαρξη αυτοκόλλητης  ετικέτας. 

Τα βύσματα (Plugs) των γραμμών  μεταφοράς  διασύνδεσης απαιτείται να είναι θωρακισμένα τύπου 

RJ45, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60603-7-4. 

Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των γραμμών  μεταφοράς  διασύνδεσης απαιτείται να συμμορφώνονται 

με τις προδιαγραφές  των υλικών κατηγορίας  6/κλάσης  Ε,  σύμφωνα  με τα πρότυπα ISO/IEC 

11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1:2009. 

 

2.4 Λήψεις Data 

Οι υποδοχές (Jacks) χαλκού της Τηλεπικοινωνιακής Πρίζας απαιτείται να είναι αθωράκιστες τύπου RJ45,  

σύμφωνα με  το  πρότυπο  IEC  60603-7-4. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των υποδοχών χαλκού 

απαιτείται    να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των υλικώνκατηγ ορίας 6/κλάσης  Ε,  σύμφωνα 

με  τα  πρότυπα  ISO/IEC11801:2002,  ISO/IEC  11801/Α1:2008,  ISO/IEC  11801/A2:2010,  ΕΛΟΤ  50173-

1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1:2009. Οι υποδοχές χαλκού απαιτείται να ικανοποιούν πλήρως την 

βέλτιστη μετάδοση του πρωτοκόλλου IEEE 802.3an (10GBase-T Ethernet), σύμφωνα με τα πρότυπα 

ISO/IEC TR 24750:2007. 
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Οι υποδοχές RJ45 απαιτείται να διαθέτουν κάθε μια ξεχωριστά καπάκι προστασίας από οποιαδήποτε 

πιθανά στοιχεία αλλοίωσης (contaminants), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 

11801/A1:2008,  ΕΛΟΤ  EN50173-1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1:2009. 

Αναλυτικός πίνακας των Η/Μ ακολουθεί: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Γ) Νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

1 Hλεκτρικός πίνακας, ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ δίπλα στον υπάρχον., 

πλήρης, για επίτοιχη τοποθέτηση, με 

μεταλλικό τυποποιημένο κουτί 

διανομής, προστασίας ΙΡ43, 

πιστοποιημένος, πλήρως 

εγκατεστημένος ˙ περιλαμβανομένων 

των διακοπτών, του ραγοδιακοπτικού 

υλικού, των μετώπων κτλ, με 

εφεδρεία χώρου 30%, με 

πλαστικοποιημένο διάγραμμα σε 

μεταλλική θήκη και όλων των 

απαραίτητων εργασιών, συνδέσεων, 

δοκιμών σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

πρότυπα (IEC, EN, κτλ), υλικών και 

μικροϋλικών και παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1   

2 Προμήθεια - εγκατάσταση - σύνδεση 

παροχικού καλωδίου E1VV-R 

3x25.0+16.0mm², σύμφωνα με 

σχέδια ˙ Στην τιμή περιλαμβάνεται η 

προμήθεια του καλωδίου, οι εργασίες 

εγκατάστασης, οι εργασίες σύνδεσης 

στην άφιξη και την αναχώρηση, οι 

δοκιμές και η κατά αναλογία δαπάνη 

ηλεκτρολογικών σωληνώσεων και όλα 

τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά 

για την παράδοση του καλωδίου 

πλήρως εγκατεστημένου προς πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

τ.μ. 55   

3 Σxάρα καλωδίων θερμά 

γαλβανισμένη, από χαλύβδινη 

διάτρητη λαμαρίνα με καπάκι πάχους 

1.0 mm, ύψους 60 mm Πλάτους 100 

mm, πλήρως εγκατεστημένη˙ με την 

κατασκευή και των ειδικών γωνιακών 

εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης, 

καθώς και των λοιπών 

τ.μ. 55   
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τυποποιημένων εξαρτημάτων για τν 

σύνδεση των διαφόρων τμημάτων και 

ειδικών τεμαχίων της σχάρας μεταξύ 

τους, μετά των πάσης φύσεως 

τυποποιημένων στηριγμάτων αυτής, 

από γαλβανισμένα φύλλα σιδήρου, 

δηλαδή, κατασκευή σχάρας και 

ειδικών τεμαχίων, θερμό γαλβάνισμα 

με εναπόθεση 300gr ψευδαργύρου 

στο m3 επιφάνειας, προμήθεια, 

προσκόμιση στον τόπο του έργου 

υλικών και μικροϋλικών (κοχλίες, 

ροδέλλες κλπ.), συναρμολόγηση και 

εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

4 Hλεκτρικός πίνακας, ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 

RACK., πλήρης, για επίτοιχη 

τοποθέτηση, με μεταλλικό 

τυποποιημένο κουτί διανομής, 

προστασίας ΙΡ43, πιστοποιημένος, 

πλήρως εγκατεστημένος ˙ 

περιλαμβανομένων των διακοπτών, 

του ραγοδιακοπτικού υλικού, των 

μετώπων κτλ, με εφεδρεία χώρου 

30%, με πλαστικοποιημένο 

διάγραμμα σε μεταλλική θήκη και 

όλων των απαραίτητων εργασιών, 

συνδέσεων, δοκιμών σύμφωνα με τα 

αντίστοιχα πρότυπα (IEC, EN, κτλ), 

υλικών και μικροϋλικών και 

παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1   

5 Σxάρα καλωδίων θερμά 

γαλβανισμένη με καπάκι, από 

χαλύβδινη διάτρητη λαμαρίνα 

πάχους 1.0 mm, ύψους 60 mm 

πλάτους 300 mm, τοποθετημενη 

στην οροφή υπογείου, πλήρως 

εγκατεστημένη˙ με την κατασκευή και 

των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων 

αλλαγής διεύθυνσης, καθώς και των 

λοιπών τυποποιημένων εξαρτημάτων 

για τν σύνδεση των διαφόρων 

τμημάτων και ειδικών τεμαχίων της 

σχάρας μεταξύ τους, μετά των πάσης 

φύσεως τυποποιημένων στηριγμάτων 

αυτής, από γαλβανισμένα φύλλα 

σιδήρου, δηλαδή, κατασκευή σχάρας 

και ειδικών τεμαχίων, θερμό 

τ.μ.  40   
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γαλβάνισμα με εναπόθεση 300gr 

ψευδαργύρου στο m3 επιφάνειας, 

προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο 

του έργου υλικών και μικροϋλικών 

(κοχλίες, ροδέλλες κλπ.), 

συναρμολόγηση και εργασία για 

πλήρη εγκατάσταση. 

6 Κολώνα σταθερής θέσης, 2 

ανεξάρτητων τμημάτων (τμήμα 

ασθενών και τμήμα ισχυρών), ύψους 

700mm, χρώματος αλουμινίου, με 

βάση στήριξης, με διαχωριστικό 

καλωδίων, με εξάρτημα για διέλευση 

σε ψευδοροφή, με διακοσμητική ρίγα 

γκρι, με τμήματα εύκαμπτου 

ηλεκτρολογικού σωλήνα σε ίδιο 

χρώμα με την κολώνα και όλα τα 

απαραίτητα παρελκόμενα, υλικά και 

μικρουλικά, κατάλληλη για διέλευση 

καλωδίων ισχυρών και ασθενών 

ρευμάτων σε ανεξάρτητα τμήματα 

και με επάρκεια χώρου, πλήρως 

εγκατεστημένη, ενδεικτικού τύπου 

Hager-Tehalit. 

ΤΕΜ. 18   

7 Εργασία εγκαταστάσεως σημείων 

ρευματοληψίας (μονός ή διπλός 

ρευματοδότης είναι ένα σημείο) ανά 

σημεία λήψης στις νέες θέσεις 

εργασίας Ισογείου και Ορόφου, σε 

πλαστικό κανάλι ή εντοιχισμένα ή 

επίτοιχα ή εντός εσχάρας, 

περιλαμβανομένου του καλωδίου 

τροφοδοσίας του, σε οποιοδήποτε 

σημείο της εγκατάστασης, πλήρης ˙ 

που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό 

πίνακα μέχρι το σημείο τα 

αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής 

γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ 

και σπιράλ και πλαστικό κανάλι με 

καπάκι mini διαστάσεων 

12.5mmx20mm, τα κυτία 

διακλαδώσεως, τους αγωγούς ΝΥΜ 

3x2.5mm2 φάσεως, ουδετέρου και 

γειώσεως, τους διακλαδωτήρες και τα 

κάθε φύσεως λοιπά υλικά και 

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως και την απαιτούμενη 

εργασία γιά παράδοση του σημείου 

Σημεία 

λήψης 

38   
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ρευματοληψίας σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

8 Εργασία εγκαταστάσεως σημείων 

ρευματοληψίας (μονός ή διπλός 

ρευματοδότης είναι ένα σημείο) ανά 

σημεία λήψης στις τροποποιημένες 

θέσεις εργασίας Ισογείου (HELP 

DESK) όπου υπάρχει 

προεγκατεστημένο δίκτυο, σε 

πλαστικό κανάλι ή εντοιχισμένα ή 

επίτοιχα ή εντός εσχάρας, σε 

οποιοδήποτε σημείο της 

εγκατάστασης, πλήρης, τα κυτία 

διακλαδώσεως, , τους διακλαδωτήρες 

και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και 

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως και την απαιτούμενη 

εργασία γιά παράδοση του σημείου 

ρευματοληψίας σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

Σημεία 

λήψης 

14   

9 Ρευματοδότης, SCHUKO 16 A / 230 V, 

χρώματος πλαισίου επιλογής της 

επίβλεψης, κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι 

διανομής ή εντοιχισμένα, πλήρως 

εγκατεστημένος ˙ περιλαμβανομένων 

της κουμπωτής βάσης, του κυτίου 

τοποθέτησης και των απαιτούμενων 

μικροϋλικών και παρελκόμενων για 

την τοποθέτηση στο κανάλι ή σε άλλο 

σημείο της εγκατάστασης, με 

κατ'αναλογία δαπάνη πλαισίου 

θέσεων σύμφωνα με σχέδια, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση και σύνδεση για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, ενδεικτικού τύπου Κ1 ή 

Q7 / BERKER. 

ΤΕΜ. 52   

10 Έκδοση ΥΔΕ από αδειούχο 

ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη σύμφωνα 

με ΕΛΟΤ HD384,για τις νέες 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κσι 

διαδικασίες στο ΔΕΔΔΗΕ για τη νέα 

παροχή του ακινήτου, μέχρι πλήρους 

ηλεκτροδοτήσεως, πλήρεις, ˙ δηλαδή, 

μετρήσεις με τη χρήση κατάλληλων 

οργάνων και μηχανημάτων, τα οποία 

Κατ. 

αποκοπήν 
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έχουν πιστοποιητικό 

καλιμπραρίσματος, σύνταξη πινάκων, 

σχεδίων, περιγραφών και 

πρωτοκόλλων σύμφωνα με 

υποδείγματα ΥΔΕ και παράδοση ΥΔΕ 

υπογεγραμμένη από αδειούχο 

ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Σε 

περίπτωση βλάβης η δαπάνη 

αποκατάστασης βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

1 Καλώδιο οπτικών ινών 6 pairs, OM3 

50/125, 10G, από το υπάρχον RACK 

στο καινούργιο, πλήρως 

εγκατεστημένο εντός πλαστικού 

σωλήνα (σπιράλ) και σκάρας, δηλαδή, 

καλώδιο και όλα τα μικρουλικά στο 

τόπο του έργου και εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, τερματισμού 

αμφοτέρων των άκρων, δοκιμών και 

πιστοποίησης, για πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

τ.μ. 40   

2 Κατανεμητής φωνής και δεδομένων 

(patch pannel), οπτικών ινών, 

μεταλλικός, για ικρίωμα 19", 24 

DUPLEX LC ADAPTORS, ύψους 1 U, 

πλήρως εγκατεστημένος σε rack, ˙ 

δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά 

υλικών και μικροϋλικών και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως , το οποίο 

λειτουργεί, περιλαμβανομένης της 

εργασίας μεικτονομήσεως για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1   

3 Επιτοίχιο, μεταλλικό ικρίωμα (RACK), 

ύψους 15U, βάθους 600 mm, 

πλάτους 600mm, για τοποθέτηση 

ενεργών-παθητικών στοιχείων 

δομημένης καλωδίωσης, 19'', με ένα 

rack mounted πολύπριζο (PDU) 9 

θέσεων με διακόπτη, πλήρως 

εγκατεστημένο, ˙ το οποίο θα φέρει 

γρίλιες αερισμού, γυάλινη πόρτα, με 

δύο κάθετες σχάρες διευθέτησης 

καλωδίων, οι οποίοι θα κλείνουν με 

καπάκι, static self, με αφαιρούμενα 

πλαϊνά, με υποδοχές γείωσης, 

ΤΕΜ. 1   
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πλήρες, δηλαδή, προμήθεια, 

μεταφορά υλικών και μικροϋλικών 

και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

αυτού της εργασίας μεικτονομήσεως 

ιδιαιτέρως αποτιμώμενης για την 

κανονική λειτουργία αυτού. 

4 Καλώδιο 25 ζευγών, UTP/ Category 6, 

με τερματισμένα άκρα και 

πιστοποιημένο, πλήρως 

εγκατεστημένο, εντός πλαστικού 

σωλήνα (σπιράλ) και σκάρας, δηλαδή 

καλώδιο και όλα τα μικρουλικά στο 

τόπο του έργου και εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, τερματισμού 

αμφοτέρων των άκρων, δοκιμών και 

πιστοποίησης, για πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

τ.μ. 40   

5 Κατανεμητής φωνής και δεδομένων 

(patch pannel), μεταλλικός, για 

ικρίωμα 19", με υποδοχές τύπου RJ-

45, αθωράκιστος (Unshielded - UTP), 

κατηγορίας 6, ύψους 1 U, 72ports 

(εγκατεστημένων όλων), πλήρως 

εγκατεστημένος, σε υφιστάμενο rack, 

˙ δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά 

υλικών και μικροϋλικών και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως σε rack, το 

οποίο λειτουργεί, περιλαμβανομένης 

της εργασίας μεικτονομήσεως για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1   

6 Κατανεμητής φωνής και δεδομένων 

(patch pannel), μεταλλικός, για 

ικρίωμα 19", με υποδοχές τύπου RJ-

45, αθωράκιστος (Unshielded - UTP), 

κατηγορίας 6, ύψους 1 U, 48ports 

(εγκατεστημένων όλων), πλήρως 

εγκατεστημένος, σε υφιστάμενο rack, 

˙ δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά 

υλικών και μικροϋλικών και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως σε rack, το 

οποίο λειτουργεί, περιλαμβανομένης 

της εργασίας μεικτονομήσεως για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1   

7 Switch Port, 48 Ports ΤΕΜ. 2   
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8 Patch Cord VOICE ή DATA RJ 45 - 

8PIN, 1.0 μ., συμπεριλαμβανομένου 

του καλωδίου 4 ζευγών, UTP/ 

Category 6, στο RACK, πλήρης, ˙ 

δηλαδή, προμήθεια καλωδίου, 

προσκόμιση, μικροϋλικά, 

εγκατάσταση, σύνδεση για παράδοση 

σε κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 100   

9 Κάρτα Τηλεφωνικού Κέντρου 32  

Γραμμών (επέκταση του υπάρχοντος 

συστήματος) 

ΤΕΜ. 1   

10 Σxάρα καλωδίων θερμά 

γαλβανισμένη, από χαλύβδινη 

διάτρητη λαμαρίνα πάχους 1.0 mm, 

ύψους 60 mm Πλάτους 300 mm, 

τοποθετημένη στην οροφή 

υπογείου, πλήρως εγκατεστημένη˙ με 

την κατασκευή και των ειδικών 

γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής 

διεύθυνσης, καθώς και των λοιπών 

τυποποιημένων εξαρτημάτων για τν 

σύνδεση των διαφόρων τμημάτων και 

ειδικών τεμαχίων της σχάρας μεταξύ 

τους, μετά των πάσης φύσεως 

τυποποιημένων στηριγμάτων αυτής, 

από γαλβανισμένα φύλλα σιδήρου, 

δηλαδή, κατασκευή σχάρας και 

ειδικών τεμαχίων, θερμό γαλβάνισμα 

με εναπόθεση 300gr ψευδαργύρου 

στο m3 επιφάνειας, προμήθεια, 

προσκόμιση στον τόπο του έργου 

υλικών και μικροϋλικών (κοχλίες, 

ροδέλλες κλπ.), συναρμολόγηση και 

εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

τ.μ. 40   

11 Εργασία εγκαταστάσεως λήψης 

VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN Ορόφου, 

συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου 

4 ζευγών, UTP/ Category 6, σε 

οιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης 

και τερματισμό στο RACK, πλήρης, ˙ 

δηλαδή, προμήθεια καλωδίου, 

προσκόμιση και περιλαμβάνει από το 

rack μέχρι το σημείο τα αναλογούντα 

μήκη γραμμής από πλαστικό σωλήνα 

ευθύ και σπιράλ και πλαστικό κανάλι 

με καπάκι από ξύλο και τα κάθε 

φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά 

Σημεία 

Λήψης 

16   
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εγκαταστάσεως και συνδέσεως και 

την απαιτούμενη εργασία γιά 

παράδοση του σημείου σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

12 Εργασία εγκαταστάσεως λήψης 

VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN  ανά 

σημεία λήψης στις νέες θέσεις 

εργασίας Ισογείου, 

συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου 

4 ζευγών, UTP/ Category 6, σε 

οιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης 

και τερματισμό στο RACK, πλήρης, ˙ 

δηλαδή, προμήθεια καλωδίου, 

προσκόμιση, μικροϋλικά, 

εγκατάσταση, σύνδεση για παράδοση 

σε κανονική λειτουργία. 

Σημεία 

Λήψης 

86   

13 Εργασία εγκαταστάσεως λήψης 

VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN ανά 

σημεία λήψης στις τροποποιημένες 

θέσεις εργασίας Ισογείου (HELP 

DESK), συμπεριλαμβανομένου του 

καλωδίου 4 ζευγών, UTP/ Category 6, 

σε οιοδήποτε σημείο της 

εγκατάστασης και τερματισμό στο 

RACK, πλήρης, ˙ δηλαδή, προμήθεια 

καλωδίου, προσκόμιση, μικροϋλικά, 

εγκατάσταση, σύνδεση για παράδοση 

σε κανονική λειτουργία. 

Σημεία 

Λήψης 

16   

14 Πρίζα τηλεφώνου ή δεδομένων, 2 RJ-

45 θυρών αθωράκιστων (Unshielded), 

κατηγορίας 6 κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568A, 

πλήρως εγκατεστημένη ˙ δηλαδή, 

προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, 

εγκατάσταση, σύνδεση για παράδοση 

σε κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 51   

15 Εργασία πιστοποίησης λήψεως 

δομημένης καλωδίωσης VOICE-DATA, 

για καλωδίωση category 6 και 

σήμανσης λήψεων, πλήρης ˙ 

περιλαμβανομένων των 

απαιτούμενων οργάνων και υλικών 

για την περαίωση της εργασίας με 

μηχανογραφημένα ταμπελάκια 

σήμανσης. 

ΤΕΜ. 102   

 

Δ) Τοπικές τροποποιήσεις δικτύου ψύξης/θέρμανσης 
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Οι εργασίες τροποποιήσεις δικτύου ψύξης/θέρμανσης αφορούν την αποσύνδεση τοπικών μονάδων fun 

coil δαπέδου στον νέα διαμορφωμένο  χώρο εισόδου HELP DESK και σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο των 

επιτοίχιων μονάδων στον ίδιο χώρο όπως επίσης και την μεταφορά μονάδων fun coil δαπέδου στο χώρο 

γραφείου 6. 

Οι εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης αφορούν την σύνδεση της κουζίνας στο υφιστάμενο 

δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Σε όλες τις παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως εργασίες, υλικά και η χρήση 

μηχανημάτων καθώς και αποκομιδή των προκληθέντων απορριμμάτων για την ολοκλήρωση της 

σύνδεσης και τελειωμένη επιφάνεια έτοιμη προς βαφή. 

Δ) Τοπικές τροποποιήσεις δικτύου ψύξης/θέρμανσης και σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης και 

αποχέτευσης  

1 Οι εργασίες αφορούν την 

αποσύνδεση τοπικών μονάδων fun 

coil δαπέδου στον νέα διαμορφωμένο  

χώρο εισόδου HELP DESK και σύνδεση 

στο υπάρχον δίκτυο των επιτοίχιων 

μονάδων στον ίδιο χώρο όπως επίσης 

και την μεταφορά μονάδων fun coil 

δαπέδου στο χώρο γραφείου 6, 

συμπεριλαμβανομένου, εργασίες και 

υλικά και τη χρήση μηχανημάτων 

πάσης φύσεως για την ολοκλήρωση 

της σύνδεσης στο δίκτυο. 

Κατ’ 

αποκοπή 

   

2 Εργασίες σύνδεσης της κουζίνας στο 

υφιστάμενο δικτύου αποχέτευσης, 

πλήρεις, ˙περιλαμβανομένων των 

οπών, των διανοίξεων, διατρήσεων, 

επί οπλισμένου σκυροδέματος ή 

τοίχων ή δαπέδων, των κοψιμάτων 

σωλήνων, των ειδικών τεμαχίων 

σύνδεσης και ειδικών τεμαχίων και με 

τη χρήση μηχανικών μέσων, και όλα 

τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά 

για την αποπεράτωση των 

συνδέσεων. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται η αποκομιδή των 

μπάζων και η αποκατάσταση των 

οικοδομικών στοιχείων και όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για 

την ολοκλήρωση των απαιτούμενων 

εργασίων. 

Κατ’ 

αποκοπή 

   

3 Εργασίες σύνδεσης της κουζίνας στο 

υφιστάμενο δικτύου ύδρευσης, 

πλήρεις, συμπεριλαμβανομένων των 

οπών, των διανοίξεων, διατρήσεων, 

Κατ’ 

αποκοπή 
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επί οπλισμένου σκυροδέματος ή 

τοίχων ή δαπέδων, των κοψιμάτων 

σωλήνων, των ειδικών τεμαχίων 

σύνδεσης και ειδικών τεμαχίων και με 

τη χρήση μηχανικών μέσων, και όλα 

τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά 

για την αποπεράτωση των 

συνδέσεων. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται η αποκομιδή των 

μπάζων και η αποκατάσταση των 

οικοδομικών στοιχείων και όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για 

την ολοκλήρωση των απαιτούμενων 

εργασίων όπως επίσης και η σύνδεση 

της μπαταρίας κουζίνας.  

 

2.3 Μεθοδολογία Υλοποίησης  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις του έργου θα πρέπει να προτείνει 

ακριβή μεθοδολογία  εκτέλεσης του αντικειμένου όλων των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται 

παραπάνω.  

2.4 Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνοι Παράδοσης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή  της. Η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση της διάρκειάς της για παροχή των ίδιων υπηρεσιών ένα 

επιπλέον μήνα με τους ίδιους ακριβώς όρους, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 132 του 

ν.4412/2016, χωρίς καμία αλλαγή στο αντικείμενο ή/και στις τιμές. Όροι τροποποίησης της διάρκειας της 

σύμβασης για παροχή των ίδιων υπηρεσιών για ένα επιπλέον μήνα με το ίδιο τίμημα και αντικείμενο 

θεωρούνται η  αιτιολόγηση της εν λόγω ανάγκης από το ΕΚΤ και η αποδοχή της σχετικής εισήγησης από 

το ΔΣ του ΕΙΕ, η συμφωνία των συμβαλλομένων και  η ένταξη της εν λόγω παράτασης της κάθε 

σύμβασης στον προϋπολογισμού του έτους 2020. 

2.5 Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Ο τόπος υλοποίησης του έργου της παρούσας είναι οι εγκαταστάσεις Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως 

Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα και πιο συγκεκριμένα ο χώρος της βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ στο ισόγειο 

του κτηρίου, όπου θα απαιτηθεί η  επιτόπια παρουσία του Αναδόχου βάσει των όρων της Διακήρυξης 

και των αναγκών του έργου.  
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2.6 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο σε αριθμό και ικανότητες προσωπικό για 

την ανάληψη του έργου, όπως προσδιορίζεται σε λεπτομέρεια στην ενότητα 2.2.6. Ο ρόλος κάθε μέλους 

στο προτεινόμενο σχήμα διοίκησης έργου και το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψει θα πρέπει να 

περιγράφεται αναλυτικά. Τα ακριβή δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περιγραφή του σχήματος 

διοίκησης και της ομάδας έργου αναφέρονται στην ενότητα 2.2.9.2. Το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης 

του Έργου από κάθε υποψήφιο θα πρέπει να διασφαλίζει την αρτιότερη και ταχύτερη υλοποίηση του 

έργου.  

2.7 Υπεργολαβία  

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

τυχόν 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. 

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. 

Αναλυτικότερα το ζήτημα των Υπεργολαβιών ρυθμίζεται στην παράγραφο 4.4 της παρούσας Διακήρυξης.  

2.8 Παραδοτέα / Διαδιακασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Τα παραδοτέα και η διαδικασία παραλαβής για περιγράφονται στην  παράγραφο 6.3  της παρούσας 

Διακήρυξης. 

Αναλυτικότερα, τα παραδοτέα του έργου είναι: 

α/α Παραδοτέο Ενδεικτικό περιεχόμενο Χρόνος 
υποβολής 

Είδος 

Π1 Υλικά Περιλαμβάνει όλα τα προμηθευομένα υλικά Δύο μήνες μετά 

την υπογραφή 

της σύμβασης 

Προμήθει

α 

Π2 Αναφορές 

υπηρεσιών 

εγκατάστασης 

υλικού και 

υπηρεσιών 

αναβάθμισης της 

βιβλιοθήκης 

Θα περιλαμβάνει αναφορά και για τα 4 μέρη του 

αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτά 

περιγράφονται στην παρ. 2.2 Αντικείμενο της 

Διακήρυξης και θα ενσωματωθούν στην σύμβαση 

προσαρμοσμένα αντίστοιχα με την προσφορά του 

αναδόχου 

 

Δύο μήνες μετά 

την υπογραφή 

της σύμβασης 

 

Υπηρεσία 
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Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) ως 

εξής: με την ολοκλήρωση κάθε παραδοτέου ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτική αναφορά πεπραγμένων 

(Έκθεση Πεπραγμένων), η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την ολοκλήρωση του που έλαβε 

χώρα κατά το αναφερθέν διάστημα και  θα ακολουθεί η οριστική παραλαβή της από την αρμόδια (ΕΠΠ) 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

Πιο συγκεκριμένα, η Έκθεση Πεπρεγμάνων που θα αφορά στην παράδοση των υλικών, θα περιλαμβάνει 

τα Δελτία Αποστολής τους στο ΕΚΤ/ΕΙΕ, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης, σύμφωνα με αυτόν που δίδεται 

στην παρούσα διακήρυξη και θα αποτελεί Παράρτημα και της Σύμβασης. Θα ακολουθήσει η ποσοτική 

παραλαβή των υλικών από την αρμόδια (ΕΠΠ) της Αναθέτουσας Αρχής. 

Αν η ΕΠΠ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

2.9 Προαιρέσεις 

Δεν αφορά. 
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2.10 Παράτασεις  

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 «Διάρκεια της Σύμβασης» της παρούσας 

Διακήρυξης.  

2.11 Ρήτρες 

Οι Ρήτρες και οι Κυρώσεις προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσής του με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλύονται 

στην παρούσα Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής, εξειδικεύονται αναλυτικότερα στην παράγραφο 

5.2 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις» της παρούσας Διακήρυξης.  

2.12 Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η Σύμβαση  μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 «Τροποποίηση 

Σύμβασης κατά τη διάρκειά της» της παρούσας.  

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης . Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον κωδικό λογιστικής 62.07 – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. Η 

σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «Γενικός». 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  60.000,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας Σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΤ/ΕΙΕ). 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99220976 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ, 116 35 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κος  Εγγλέζος Ευστράτιος 
Τηλέφωνο: 2107273903 
- Ηλ. ταχυδρομείο: secretary@ekt.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ekt.gr   

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την …………………………… 

 
- Κωδικοί CPV:  50700000-2: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ………………… 
- Η Σύμβαση αναφέρεται σε  :……………………… 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Όχι 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

 

 

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

http://www.ekt.gr/


Τίτλος προμήθειας: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση 
του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ 

81 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

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

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας Σύμβασης από 
κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Τμήματα Απάντηση: 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

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

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

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

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

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της Σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 
30% της συνολικής αξίας της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

δωροδοκία· 

απάτη· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

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

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
Σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

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

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

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

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

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

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

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

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

) Όσον αφορά την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο 

ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον το 

διπλάσιο του αναμενόμενου μέγιστου 

προϋπολογισμού (δηλαδή 120.000,00 €), για 

τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(2015, 2016, 2017). Σε περίπτωση που οι 

οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε απαιτείται να 

έχουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών το 

διπλάσιο του αναμενόμενου μέγιστου 

προϋπολογισμού (δηλαδή 120.000€), για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται. 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

[…................................…] 

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

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

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015, 
2016, 2017), να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 
μία σύμβαση αντίστοιχου αντικειμένου ήτοι 
προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την 
αναβάθμιση επαγγελματικών χώρων, ύψους 
20.000€ έως 60.000€. 

Αριθμός ετών (3) 
 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

Παραλήπτες 

    
 

2) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

να διαθέτουν ως μέλος της Ομάδας Έργου σε ρόλο 

Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλο ή 

στέλεχος, με 5ετή επαγγελματική εμπειρία που 

αποκτήθηκε, σε υλοποίηση αντίστοιχου/ ων 

έργων. Επίσης, η Ομάδα Έργου να απαρτίζεται από 

μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, 

πιστοποιήσεις και εμπειρία η οποία, είναι σχετική 

με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων της 

παρούσας και συγκεκριμένα να περιλαμβάνονται 

στην ομάδα έργου τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος 

με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα που 

αφορούσαν στην προμήθεια και εγκατάσταση 

υλικού για την αναβάθμιση και αξιοποίηση 

επαγγελματικών χώρων.  

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

3) Όσον αφορά στα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Δεν απαιτείται 

[....……] 

5) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο 
τμήμα (δηλ. ποσοστό) της Σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

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

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

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
(ΕΚΤ/ΕΙΕ), προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στο Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και 
 

 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγκεντρωτικός Πίνακας Εργασιών & Υλικών για το σύνολο του έργου 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

A) Εργασίες αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων και επισκευής των δομικών στοιχείων.  

Α.1 
Αποξηλώσεις και επανατοποθέτηση υφιστάμενων ξύλινων τοιχοπετασμάτων στην είσοδο της 
βιβλιοθήκης και παρακείμενους χώρους γραφείων (97 μ2) 

Κατ'αποκο
πή 

1  

Α.2 Καθαιρέσεις πλινθοδομών τοιχοποιίας (γραφείο 5,6) (50,6 μ2, 7 μ3) 
Κατ'αποκο

πή 
1  

Α.3 Βαφές (2000 μ2) μ2 2000  

  

Β) Νέα διαρρύθμιση της βιβλιοθήκης εσωτερικά με την προμήθεια και εγκατάσταση διαχωριστικών και επίπλων.  

Β.1 
Σύνθεση επίπλων Help Desk  

Κατ'αποκο
πή 

1  

Β.2 Διαχωριστικό γραφείων Ρ (Ράφι), D1  ΤΕΜ. 594  

Β.3 Διαχωριστικό γραφείων ΡΤ (Ράφι – Τοίχος), D2  ΤΕΜ. 11  

Β.4 Διαχωριστικό γραφείων ΤΤ (Τοίχος – Τοίχος), D3  ΤΕΜ. 2  

Β.5 Διαχωριστικό γραφείων ΡΚ (Ράφι – Κολώνας), D4  ΤΕΜ. 10  

Β.6 Διαχωριστική μετώπη ισογείου ΜΙ (Ράφι – Οροφή), D5  ΤΕΜ. 30  

Β.7 Διαχωριστική μετώπη ορόφου ΜΟ (Ράφι – Οροφή), D6  ΤΕΜ. 18  

Β.8 Μετώπη με περσίδες ισογείου ΜΠΙ (Ράφι  Οροφή), D7 ΤΕΜ. 17  

Β.9 Μετώπη με περσίδες ορόφου ΜΠΟ (Ράφι  Οροφή), D8 ΤΕΜ. 16  

Β.10 Κρυστάλλινη πόρτα ΚΠ (ισόγειο και όροφος), D9  ΤΕΜ. 15  

Β.11 Κρυστάλλινο Διαχωριστικό ΚΔ (ισόγειο και όροφος), D10  ΤΕΜ. 21  

Β.12 
Κουζινάκι 

Κατ'αποκο
πή 

1  
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Γ) Νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.  

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ  

Γ.1 Hλεκτρικός πίνακας, ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ δίπλα στον υπάρχον., πλήρης, για επίτοιχη τοποθέτηση, με 
μεταλλικό τυποποιημένο κουτί διανομής, προστασίας ΙΡ43, πιστοποιημένος, πλήρως εγκατεστημένος ˙ 
περιλαμβανομένων των διακοπτών, του ραγοδιακοπτικού υλικού, των μετώπων κτλ, με εφεδρεία 
χώρου 30%, με πλαστικοποιημένο διάγραμμα σε μεταλλική θήκη και όλων των απαραίτητων εργασιών, 
συνδέσεων, δοκιμών σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (IEC, EN, κτλ), υλικών και μικροϋλικών και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1  

Γ.2 

Προμήθεια - εγκατάσταση - σύνδεση παροχικού καλωδίου E1VV-R 3x25.0+16.0mm², σύμφωνα με 
σχέδια ˙ Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του καλωδίου, οι εργασίες εγκατάστασης, οι εργασίες 
σύνδεσης στην άφιξη και την αναχώρηση, οι δοκιμές και η κατά αναλογία δαπάνη ηλεκτρολογικών 
σωληνώσεων και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την παράδοση του καλωδίου πλήρως 
εγκατεστημένου προς πλήρη και κανονική λειτουργία. 

τ.μ. 55 

 

Γ.3 

Σxάρα καλωδίων θερμά γαλβανισμένη, από χαλύβδινη διάτρητη λαμαρίνα με καπάκι πάχους 1.0 mm, 
ύψους 60 mm Πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστημένη˙ με την κατασκευή και των ειδικών γωνιακών 
εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης, καθώς και των λοιπών τυποποιημένων εξαρτημάτων για τν σύνδεση 
των διαφόρων τμημάτων και ειδικών τεμαχίων της σχάρας μεταξύ τους, μετά των πάσης φύσεως 
τυποποιημένων στηριγμάτων αυτής, από γαλβανισμένα φύλλα σιδήρου, δηλαδή, κατασκευή σχάρας 
και ειδικών τεμαχίων, θερμό γαλβάνισμα με εναπόθεση 300gr ψευδαργύρου στο m3 επιφάνειας, 
προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου υλικών και μικροϋλικών (κοχλίες, ροδέλλες κλπ.), 
συναρμολόγηση και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

τ.μ. 55 
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Γ.4 

Hλεκτρικός πίνακας, ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ RACK., πλήρης, για επίτοιχη τοποθέτηση, με μεταλλικό 
τυποποιημένο κουτί διανομής, προστασίας ΙΡ43, πιστοποιημένος, πλήρως εγκατεστημένος ˙ 
περιλαμβανομένων των διακοπτών, του ραγοδιακοπτικού υλικού, των μετώπων κτλ, με εφεδρεία 
χώρου 30%, με πλαστικοποιημένο διάγραμμα σε μεταλλική θήκη και όλων των απαραίτητων εργασιών, 
συνδέσεων, δοκιμών σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (IEC, EN, κτλ), υλικών και μικροϋλικών και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1 

 

Γ.5 

Σxάρα καλωδίων θερμά γαλβανισμένη με καπάκι, από χαλύβδινη διάτρητη λαμαρίνα πάχους 1.0 mm, 
ύψους 60 mm πλάτους 300 mm, τοποθετημενη στην οροφή υπογείου, πλήρως εγκατεστημένη˙ με την 
κατασκευή και των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης, καθώς και των λοιπών 
τυποποιημένων εξαρτημάτων για τν σύνδεση των διαφόρων τμημάτων και ειδικών τεμαχίων της 
σχάρας μεταξύ τους, μετά των πάσης φύσεως τυποποιημένων στηριγμάτων αυτής, από γαλβανισμένα 
φύλλα σιδήρου, δηλαδή, κατασκευή σχάρας και ειδικών τεμαχίων, θερμό γαλβάνισμα με εναπόθεση 
300gr ψευδαργύρου στο m3 επιφάνειας, προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου υλικών και 
μικροϋλικών (κοχλίες, ροδέλλες κλπ.), συναρμολόγηση και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

τ.μ.  40 

 

Γ.6 Κολώνα σταθερής θέσης, 2 ανεξάρτητων τμημάτων (τμήμα ασθενών και τμήμα ισχυρών), ύψους 
700mm, χρώματος αλουμινίου, με βάση στήριξης, με διαχωριστικό καλωδίων, με εξάρτημα για 
διέλευση σε ψευδοροφή, με διακοσμητική ρίγα γκρι, με τμήματα εύκαμπτου ηλεκτρολογικού σωλήνα 
σε ίδιο χρώμα με την κολώνα και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα, υλικά και μικρουλικά, κατάλληλη 
για διέλευση καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε ανεξάρτητα τμήματα και με επάρκεια 
χώρου, πλήρως εγκατεστημένη, ενδεικτικού τύπου Hager-Tehalit. 

ΤΕΜ. 18 

 

Γ.7 Εργασία εγκαταστάσεως σημείων ρευματοληψίας (μονός ή διπλός ρευματοδότης είναι ένα σημείο) ανά 
σημεία λήψης στις νέες θέσεις εργασίας Ισογείου και Ορόφου, σε πλαστικό κανάλι ή εντοιχισμένα ή 
επίτοιχα ή εντός εσχάρας, περιλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας του, σε οποιοδήποτε σημείο 
της εγκατάστασης, πλήρης ˙ που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο τα 
αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ και πλαστικό κανάλι με 
καπάκι mini διαστάσεων 12.5mmx20mm, τα κυτία διακλαδώσεως, τους αγωγούς ΝΥΜ 3x2.5mm2 

Σημεία 
λήψης 

38 
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φάσεως, ουδετέρου και γειώσεως, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του σημείου 
ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Γ.8 

Εργασία εγκαταστάσεως σημείων ρευματοληψίας (μονός ή διπλός ρευματοδότης είναι ένα σημείο) ανά 
σημεία λήψης στις τροποποιημένες θέσεις εργασίας Ισογείου (HELP DESK) όπου υπάρχει 
προεγκατεστημένο δίκτυο, σε πλαστικό κανάλι ή εντοιχισμένα ή επίτοιχα ή εντός εσχάρας, σε 
οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης, πλήρης, τα κυτία διακλαδώσεως, , τους διακλαδωτήρες και τα 
κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία 
γιά παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Σημεία 
λήψης 

14 

 

Γ.9 Ρευματοδότης, SCHUKO 16 A / 230 V, χρώματος πλαισίου επιλογής της επίβλεψης, κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι διανομής ή εντοιχισμένα, πλήρως εγκατεστημένος ˙ 
περιλαμβανομένων της κουμπωτής βάσης, του κυτίου τοποθέτησης και των απαιτούμενων 
μικροϋλικών και παρελκόμενων για την τοποθέτηση στο κανάλι ή σε άλλο σημείο της εγκατάστασης, με 
κατ'αναλογία δαπάνη πλαισίου θέσεων σύμφωνα με σχέδια, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ενδεικτικού τύπου Κ1 ή Q7 
/ BERKER. 

ΤΕΜ. 52 

 

Γ.10 Έκδοση ΥΔΕ από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD384,για τις νέες ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις κσι διαδικασίες στο ΔΕΔΔΗΕ για τη νέα παροχή του ακινήτου, μέχρι πλήρους 
ηλεκτροδοτήσεως, πλήρεις, ˙ δηλαδή, μετρήσεις με τη χρήση κατάλληλων οργάνων και μηχανημάτων, 
τα οποία έχουν πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, σύνταξη πινάκων, σχεδίων, περιγραφών και 
πρωτοκόλλων σύμφωνα με υποδείγματα ΥΔΕ και παράδοση ΥΔΕ υπογεγραμμένη από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Σε περίπτωση βλάβης η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. 

Κατ. 
αποκοπήν 

  

 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ  
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Γ.11 

Καλώδιο οπτικών ινών 6 pairs, OM3 50/125, 10G, από το υπάρχον RACK στο καινούργιο, πλήρως 
εγκατεστημένο εντός πλαστικού σωλήνα (σπιράλ) και σκάρας, δηλαδή, καλώδιο και όλα τα μικρουλικά 
στο τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, τερματισμού αμφοτέρων των άκρων, δοκιμών 
και πιστοποίησης, για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

τ.μ. 40  

Γ.12 

Κατανεμητής φωνής και δεδομένων (patch pannel), οπτικών ινών, μεταλλικός, για ικρίωμα 19", 24 
DUPLEX LC ADAPTORS, ύψους 1 U, πλήρως εγκατεστημένος σε rack, ˙ δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά 
υλικών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους τοποθετήσεως , το οποίο λειτουργεί, περιλαμβανομένης 
της εργασίας μεικτονομήσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1  

Γ.13 

Επιτοίχιο, μεταλλικό ικρίωμα (RACK), ύψους 15U, βάθους 600 mm, πλάτους 600mm, για τοποθέτηση 
ενεργών-παθητικών στοιχείων δομημένης καλωδίωσης, 19'', με ένα rack mounted πολύπριζο (PDU) 9 
θέσεων με διακόπτη, πλήρως εγκατεστημένο, ˙ το οποίο θα φέρει γρίλιες αερισμού, γυάλινη πόρτα, με 
δύο κάθετες σχάρες διευθέτησης καλωδίων, οι οποίοι θα κλείνουν με καπάκι, static self, με 
αφαιρούμενα πλαϊνά, με υποδοχές γείωσης, πλήρες, δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά υλικών και 
μικροϋλικών και εργασία πλήρους τοποθετήσεως αυτού της εργασίας μεικτονομήσεως ιδιαιτέρως 
αποτιμώμενης για την κανονική λειτουργία αυτού. 

ΤΕΜ. 1  

Γ.14 

Καλώδιο 25 ζευγών, UTP/ Category 6, με τερματισμένα άκρα και πιστοποιημένο, πλήρως 
εγκατεστημένο, εντός πλαστικού σωλήνα (σπιράλ) και σκάρας, δηλαδή καλώδιο και όλα τα μικρουλικά 
στο τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, τερματισμού αμφοτέρων των άκρων, δοκιμών 
και πιστοποίησης, για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

τ.μ. 40  

Γ.15 

Κατανεμητής φωνής και δεδομένων (patch pannel), μεταλλικός, για ικρίωμα 19", με υποδοχές τύπου RJ-
45, αθωράκιστος (Unshielded - UTP), κατηγορίας 6, ύψους 1 U, 72ports (εγκατεστημένων όλων), 
πλήρως εγκατεστημένος, σε υφιστάμενο rack, ˙ δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικροϋλικών 
και εργασία πλήρους τοποθετήσεως σε rack, το οποίο λειτουργεί, περιλαμβανομένης της εργασίας 
μεικτονομήσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1  
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Γ.16 

Κατανεμητής φωνής και δεδομένων (patch pannel), μεταλλικός, για ικρίωμα 19", με υποδοχές τύπου RJ-
45, αθωράκιστος (Unshielded - UTP), κατηγορίας 6, ύψους 1 U, 48ports (εγκατεστημένων όλων), 
πλήρως εγκατεστημένος, σε υφιστάμενο rack, ˙ δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικροϋλικών 
και εργασία πλήρους τοποθετήσεως σε rack, το οποίο λειτουργεί, περιλαμβανομένης της εργασίας 
μεικτονομήσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1  

Γ.17 Switch Port, 48 Ports ΤΕΜ. 2  

Γ.18 
Patch Cord VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN, 1.0 μ., συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου 4 ζευγών, UTP/ 
Category 6, στο RACK, πλήρης, ˙ δηλαδή, προμήθεια καλωδίου, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, 
σύνδεση για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 100  

Γ.19 Κάρτα Τηλεφωνικού Κέντρου 32  Γραμμών (επέκταση του υπάρχοντος συστήματος) 
ΤΕΜ. 1  

Γ.20 

Σxάρα καλωδίων θερμά γαλβανισμένη, από χαλύβδινη διάτρητη λαμαρίνα πάχους 1.0 mm, ύψους 60 
mm Πλάτους 300 mm, τοποθετημένη στην οροφή υπογείου, πλήρως εγκατεστημένη˙ με την 
κατασκευή και των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης, καθώς και των λοιπών 
τυποποιημένων εξαρτημάτων για τν σύνδεση των διαφόρων τμημάτων και ειδικών τεμαχίων της 
σχάρας μεταξύ τους, μετά των πάσης φύσεως τυποποιημένων στηριγμάτων αυτής, από γαλβανισμένα 
φύλλα σιδήρου, δηλαδή, κατασκευή σχάρας και ειδικών τεμαχίων, θερμό γαλβάνισμα με εναπόθεση 
300gr ψευδαργύρου στο m3 επιφάνειας, προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου υλικών και 
μικροϋλικών (κοχλίες, ροδέλλες κλπ.), συναρμολόγηση και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

τ.μ. 40  
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Γ.21 

Εργασία εγκαταστάσεως λήψης VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN Ορόφου, συμπεριλαμβανομένου του 
καλωδίου 4 ζευγών, UTP/ Category 6, σε οιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης και τερματισμό στο RACK, 
πλήρης, ˙ δηλαδή, προμήθεια καλωδίου, προσκόμιση και περιλαμβάνει από το rack μέχρι το σημείο τα 
αναλογούντα μήκη γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ και πλαστικό κανάλι με καπάκι 
από ξύλο και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την 
απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Σημεία 
Λήψης 

16  

Γ.22 

Εργασία εγκαταστάσεως λήψης VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN  ανά σημεία λήψης στις νέες θέσεις 
εργασίας Ισογείου, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου 4 ζευγών, UTP/ Category 6, σε οιοδήποτε 
σημείο της εγκατάστασης και τερματισμό στο RACK, πλήρης, ˙ δηλαδή, προμήθεια καλωδίου, 
προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Σημεία 
Λήψης 

86  

Γ.23 

Εργασία εγκαταστάσεως λήψης VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN ανά σημεία λήψης στις τροποποιημένες 
θέσεις εργασίας Ισογείου (HELP DESK), συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου 4 ζευγών, UTP/ Category 
6, σε οιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης και τερματισμό στο RACK, πλήρης, ˙ δηλαδή, προμήθεια 
καλωδίου, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Σημεία 
Λήψης 

16  

Γ.24 
Πρίζα τηλεφώνου ή δεδομένων, 2 RJ-45 θυρών αθωράκιστων (Unshielded), κατηγορίας 6 κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 
568A, πλήρως εγκατεστημένη ˙ δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση 
για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 51  

Γ.25 
Εργασία πιστοποίησης λήψεως δομημένης καλωδίωσης VOICE-DATA, για καλωδίωση category 6 και 
σήμανσης λήψεων, πλήρης ˙ περιλαμβανομένων των απαιτούμενων οργάνων και υλικών για την 
περαίωση της εργασίας με μηχανογραφημένα ταμπελάκια σήμανσης. 

ΤΕΜ. 102  

Δ) Τοπικές τροποποιήσεις δικτύου ψύξης/θέρμανσης και σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης   
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

Δ.1 

Οι εργασίες αφορούν την αποσύνδεση τοπικών μονάδων fun coil δαπέδου στον νέα διαμορφωμένο  
χώρο εισόδου HELP DESK και σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο των επιτοίχιων μονάδων στον ίδιο χώρο 
όπως επίσης και την μεταφορά μονάδων fun coil δαπέδου στο χώρο γραφείου 6, 
συμπεριλαμβανομένου, εργασίες και υλικά και τη χρήση μηχανημάτων πάσης φύσεως για την 
ολοκλήρωση της σύνδεσης στο δίκτυο. 

Κατ’ 
αποκοπή 

   

Δ.2 

Εργασίες σύνδεσης της κουζίνας στο υφιστάμενο δικτύου αποχέτευσης, πλήρεις, ˙περιλαμβανομένων 
των οπών, των διανοίξεων, διατρήσεων, επί οπλισμένου σκυροδέματος ή τοίχων ή δαπέδων, των 
κοψιμάτων σωλήνων, των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης και ειδικών τεμαχίων και με τη χρήση μηχανικών 
μέσων, και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά για την αποπεράτωση των συνδέσεων. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η αποκομιδή των μπάζων και η αποκατάσταση των οικοδομικών στοιχείων και όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασίων. 

Κατ’ 
αποκοπή 

   

Δ.3 

Εργασίες σύνδεσης της κουζίνας στο υφιστάμενο δικτύου ύδρευσης, πλήρεις, συμπεριλαμβανομένων 
των οπών, των διανοίξεων, διατρήσεων, επί οπλισμένου σκυροδέματος ή τοίχων ή δαπέδων, των 
κοψιμάτων σωλήνων, των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης και ειδικών τεμαχίων και με τη χρήση μηχανικών 
μέσων, και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά για την αποπεράτωση των συνδέσεων. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η αποκομιδή των μπάζων και η αποκατάσταση των οικοδομικών στοιχείων και όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασίων όπως επίσης και η 
σύνδεση της μπαταρίας κουζίνας.  

Κατ’ 
αποκοπή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Αρχιτεκτονικά Σχέδια 

 

Ξεχωριστό Αρχείο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

A) Εργασίες αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων και επισκευής των δομικών στοιχείων.     

Α.1 
Αποξηλώσεις και επανατοποθέτηση υφιστάμενων ξύλινων 
τοιχοπετασμάτων στην είσοδο της βιβλιοθήκης και 
παρακείμενους χώρους γραφείων (97 μ2) 

Κατ'αποκοπή 1     

Α.2 
Καθαιρέσεις πλινθοδομών τοιχοποιίας (γραφείο 5,6) (50,6 
μ2, 7 μ3) 

Κατ'αποκοπή 1     

Α.3 Βαφές (2000 μ2) μ2 2000     

            

Β) Νέα διαρρύθμιση της βιβλιοθήκης εσωτερικά με την προμήθεια και εγκατάσταση διαχωριστικών 
και επίπλων. 

    

Β.1 
Σύνθεση επίπλων Help Desk  

Κατ'αποκοπή 1     

Β.2 Διαχωριστικό γραφείων Ρ (Ράφι), D1  ΤΕΜ. 594     

Β.3 Διαχωριστικό γραφείων ΡΤ (Ράφι – Τοίχος), D2  ΤΕΜ. 11     

Β.4 Διαχωριστικό γραφείων ΤΤ (Τοίχος – Τοίχος), D3  ΤΕΜ. 2     

Β.5 
Διαχωριστικό γραφείων ΡΚ (Ράφι – Κολώνας), D4  

ΤΕΜ. 10     

Β.6 
Διαχωριστική μετώπη ισογείου ΜΙ (Ράφι – Οροφή), D5  

ΤΕΜ. 30     

Β.7 Διαχωριστική μετώπη ορόφου ΜΟ (Ράφι – Οροφή), D6  ΤΕΜ. 18     
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A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

Β.8 
Μετώπη με περσίδες ισογείου ΜΠΙ (Ράφι  Οροφή), D7 

ΤΕΜ. 17     

Β.9 
Μετώπη με περσίδες ορόφου ΜΠΟ (Ράφι  Οροφή), D8 

ΤΕΜ. 16     

Β.10 Κρυστάλλινη πόρτα ΚΠ (ισόγειο και όροφος), D9  ΤΕΜ. 15     

Β.11 
Κρυστάλλινο Διαχωριστικό ΚΔ (ισόγειο και όροφος), D10  

ΤΕΜ. 21     

Β.12 
Κουζινάκι 

Κατ'αποκοπή 1     

            

Γ) Νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.     

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ     

Γ.1 Hλεκτρικός πίνακας, ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ δίπλα στον 
υπάρχον., πλήρης, για επίτοιχη τοποθέτηση, με μεταλλικό 
τυποποιημένο κουτί διανομής, προστασίας ΙΡ43, 
πιστοποιημένος, πλήρως εγκατεστημένος ˙ 
περιλαμβανομένων των διακοπτών, του ραγοδιακοπτικού 
υλικού, των μετώπων κτλ, με εφεδρεία χώρου 30%, με 
πλαστικοποιημένο διάγραμμα σε μεταλλική θήκη και όλων 
των απαραίτητων εργασιών, συνδέσεων, δοκιμών σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα πρότυπα (IEC, EN, κτλ), υλικών και 
μικροϋλικών και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1     
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A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

Γ.2 
Προμήθεια - εγκατάσταση - σύνδεση παροχικού καλωδίου 
E1VV-R 3x25.0+16.0mm², σύμφωνα με σχέδια ˙ Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια του καλωδίου, οι εργασίες 
εγκατάστασης, οι εργασίες σύνδεσης στην άφιξη και την 
αναχώρηση, οι δοκιμές και η κατά αναλογία δαπάνη 
ηλεκτρολογικών σωληνώσεων και όλα τα απαραίτητα υλικά 
και μικρουλικά για την παράδοση του καλωδίου πλήρως 
εγκατεστημένου προς πλήρη και κανονική λειτουργία. 

τ.μ. 55 

    

Γ.3 Σxάρα καλωδίων θερμά γαλβανισμένη, από χαλύβδινη 
διάτρητη λαμαρίνα με καπάκι πάχους 1.0 mm, ύψους 60 
mm Πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστημένη˙ με την 
κατασκευή και των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων 
αλλαγής διεύθυνσης, καθώς και των λοιπών 
τυποποιημένων εξαρτημάτων για τν σύνδεση των 
διαφόρων τμημάτων και ειδικών τεμαχίων της σχάρας 
μεταξύ τους, μετά των πάσης φύσεως τυποποιημένων 
στηριγμάτων αυτής, από γαλβανισμένα φύλλα σιδήρου, 
δηλαδή, κατασκευή σχάρας και ειδικών τεμαχίων, θερμό 
γαλβάνισμα με εναπόθεση 300gr ψευδαργύρου στο m3 
επιφάνειας, προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου 
υλικών και μικροϋλικών (κοχλίες, ροδέλλες κλπ.), 
συναρμολόγηση και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

τ.μ. 55 
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A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

Γ.4 Hλεκτρικός πίνακας, ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ RACK., πλήρης, για 
επίτοιχη τοποθέτηση, με μεταλλικό τυποποιημένο κουτί 
διανομής, προστασίας ΙΡ43, πιστοποιημένος, πλήρως 
εγκατεστημένος ˙ περιλαμβανομένων των διακοπτών, του 
ραγοδιακοπτικού υλικού, των μετώπων κτλ, με εφεδρεία 
χώρου 30%, με πλαστικοποιημένο διάγραμμα σε μεταλλική 
θήκη και όλων των απαραίτητων εργασιών, συνδέσεων, 
δοκιμών σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (IEC, EN, κτλ), 
υλικών και μικροϋλικών και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1 

    

Γ.5 Σxάρα καλωδίων θερμά γαλβανισμένη με καπάκι, από 
χαλύβδινη διάτρητη λαμαρίνα πάχους 1.0 mm, ύψους 60 
mm πλάτους 300 mm, τοποθετημενη στην οροφή 
υπογείου, πλήρως εγκατεστημένη˙ με την κατασκευή και 
των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης, 
καθώς και των λοιπών τυποποιημένων εξαρτημάτων για τν 
σύνδεση των διαφόρων τμημάτων και ειδικών τεμαχίων της 
σχάρας μεταξύ τους, μετά των πάσης φύσεως 
τυποποιημένων στηριγμάτων αυτής, από γαλβανισμένα 
φύλλα σιδήρου, δηλαδή, κατασκευή σχάρας και ειδικών 
τεμαχίων, θερμό γαλβάνισμα με εναπόθεση 300gr 
ψευδαργύρου στο m3 επιφάνειας, προμήθεια, προσκόμιση 
στον τόπο του έργου υλικών και μικροϋλικών (κοχλίες, 
ροδέλλες κλπ.), συναρμολόγηση και εργασία για πλήρη 
εγκατάσταση. 

τ.μ.  40 

    

Γ.6 Κολώνα σταθερής θέσης, 2 ανεξάρτητων τμημάτων (τμήμα 
ασθενών και τμήμα ισχυρών), ύψους 700mm, χρώματος 
αλουμινίου, με βάση στήριξης, με διαχωριστικό καλωδίων, 
με εξάρτημα για διέλευση σε ψευδοροφή, με διακοσμητική 
ρίγα γκρι, με τμήματα εύκαμπτου ηλεκτρολογικού σωλήνα 

ΤΕΜ. 18 
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A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

σε ίδιο χρώμα με την κολώνα και όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, υλικά και μικρουλικά, κατάλληλη για 
διέλευση καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε 
ανεξάρτητα τμήματα και με επάρκεια χώρου, πλήρως 
εγκατεστημένη, ενδεικτικού τύπου Hager-Tehalit. 

Γ.7 Εργασία εγκαταστάσεως σημείων ρευματοληψίας (μονός ή 
διπλός ρευματοδότης είναι ένα σημείο) ανά σημεία λήψης 
στις νέες θέσεις εργασίας Ισογείου και Ορόφου, σε 
πλαστικό κανάλι ή εντοιχισμένα ή επίτοιχα ή εντός 
εσχάρας, περιλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας 
του, σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης, πλήρης ˙ 
που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το 
σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από 
πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ και πλαστικό κανάλι με 
καπάκι mini διαστάσεων 12.5mmx20mm, τα κυτία 
διακλαδώσεως, τους αγωγούς ΝΥΜ 3x2.5mm2 φάσεως, 
ουδετέρου και γειώσεως, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε 
φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του 
σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Σημεία λήψης 38 

    

Γ.8 Εργασία εγκαταστάσεως σημείων ρευματοληψίας (μονός ή 
διπλός ρευματοδότης είναι ένα σημείο) ανά σημεία λήψης 
στις τροποποιημένες θέσεις εργασίας Ισογείου (HELP 
DESK) όπου υπάρχει προεγκατεστημένο δίκτυο, σε 
πλαστικό κανάλι ή εντοιχισμένα ή επίτοιχα ή εντός 
εσχάρας, σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης, 
πλήρης, τα κυτία διακλαδώσεως, , τους διακλαδωτήρες και 
τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη 
εργασία γιά παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε 

Σημεία λήψης 14 
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A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Γ.9 Ρευματοδότης, SCHUKO 16 A / 230 V, χρώματος πλαισίου 
επιλογής της επίβλεψης, κατάλληλος για τοποθέτηση σε 
πλαστικό κανάλι διανομής ή εντοιχισμένα, πλήρως 
εγκατεστημένος ˙ περιλαμβανομένων της κουμπωτής 
βάσης, του κυτίου τοποθέτησης και των απαιτούμενων 
μικροϋλικών και παρελκόμενων για την τοποθέτηση στο 
κανάλι ή σε άλλο σημείο της εγκατάστασης, με 
κατ'αναλογία δαπάνη πλαισίου θέσεων σύμφωνα με 
σχέδια, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 
ενδεικτικού τύπου Κ1 ή Q7 / BERKER. 

ΤΕΜ. 52 

    

Γ.10 Έκδοση ΥΔΕ από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη 
σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD384,για τις νέες ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις κσι διαδικασίες στο ΔΕΔΔΗΕ για τη νέα 
παροχή του ακινήτου, μέχρι πλήρους ηλεκτροδοτήσεως, 
πλήρεις, ˙ δηλαδή, μετρήσεις με τη χρήση κατάλληλων 
οργάνων και μηχανημάτων, τα οποία έχουν πιστοποιητικό 
καλιμπραρίσματος, σύνταξη πινάκων, σχεδίων, περιγραφών 
και πρωτοκόλλων σύμφωνα με υποδείγματα ΥΔΕ και 
παράδοση ΥΔΕ υπογεγραμμένη από αδειούχο ηλεκτρολόγο 
εγκαταστάτη. Σε περίπτωση βλάβης η δαπάνη 
αποκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. 

Κατ. αποκοπήν   
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A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ     

Γ.11 

Καλώδιο οπτικών ινών 6 pairs, OM3 50/125, 10G, από το 
υπάρχον RACK στο καινούργιο, πλήρως εγκατεστημένο 
εντός πλαστικού σωλήνα (σπιράλ) και σκάρας, δηλαδή, 
καλώδιο και όλα τα μικρουλικά στο τόπο του έργου και 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, τερματισμού αμφοτέρων 
των άκρων, δοκιμών και πιστοποίησης, για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

τ.μ. 40     

Γ.12 

Κατανεμητής φωνής και δεδομένων (patch pannel), οπτικών 
ινών, μεταλλικός, για ικρίωμα 19", 24 DUPLEX LC 
ADAPTORS, ύψους 1 U, πλήρως εγκατεστημένος σε rack, ˙ 
δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικροϋλικών και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως , το οποίο λειτουργεί, 
περιλαμβανομένης της εργασίας μεικτονομήσεως για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1     

Γ.13 

Επιτοίχιο, μεταλλικό ικρίωμα (RACK), ύψους 15U, βάθους 
600 mm, πλάτους 600mm, για τοποθέτηση ενεργών-
παθητικών στοιχείων δομημένης καλωδίωσης, 19'', με ένα 
rack mounted πολύπριζο (PDU) 9 θέσεων με διακόπτη, 
πλήρως εγκατεστημένο, ˙ το οποίο θα φέρει γρίλιες 
αερισμού, γυάλινη πόρτα, με δύο κάθετες σχάρες 
διευθέτησης καλωδίων, οι οποίοι θα κλείνουν με καπάκι, 
static self, με αφαιρούμενα πλαϊνά, με υποδοχές γείωσης, 
πλήρες, δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά υλικών και 
μικροϋλικών και εργασία πλήρους τοποθετήσεως αυτού της 
εργασίας μεικτονομήσεως ιδιαιτέρως αποτιμώμενης για 
την κανονική λειτουργία αυτού. 

ΤΕΜ. 1     
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A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

Γ.14 

Καλώδιο 25 ζευγών, UTP/ Category 6, με τερματισμένα 
άκρα και πιστοποιημένο, πλήρως εγκατεστημένο, εντός 
πλαστικού σωλήνα (σπιράλ) και σκάρας, δηλαδή καλώδιο 
και όλα τα μικρουλικά στο τόπο του έργου και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, τερματισμού αμφοτέρων των 
άκρων, δοκιμών και πιστοποίησης, για πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

τ.μ. 40     

Γ.15 

Κατανεμητής φωνής και δεδομένων (patch pannel), 
μεταλλικός, για ικρίωμα 19", με υποδοχές τύπου RJ-45, 
αθωράκιστος (Unshielded - UTP), κατηγορίας 6, ύψους 1 U, 
72ports (εγκατεστημένων όλων), πλήρως εγκατεστημένος, 
σε υφιστάμενο rack, ˙ δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά 
υλικών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως σε rack, το οποίο λειτουργεί, 
περιλαμβανομένης της εργασίας μεικτονομήσεως για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1     

Γ.16 

Κατανεμητής φωνής και δεδομένων (patch pannel), 
μεταλλικός, για ικρίωμα 19", με υποδοχές τύπου RJ-45, 
αθωράκιστος (Unshielded - UTP), κατηγορίας 6, ύψους 1 U, 
48ports (εγκατεστημένων όλων), πλήρως εγκατεστημένος, 
σε υφιστάμενο rack, ˙ δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά 
υλικών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως σε rack, το οποίο λειτουργεί, 
περιλαμβανομένης της εργασίας μεικτονομήσεως για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 1     

Γ.17 Switch Port, 48 Ports ΤΕΜ. 2     
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A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

Γ.18 

Patch Cord VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN, 1.0 μ., 
συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου 4 ζευγών, UTP/ 
Category 6, στο RACK, πλήρης, ˙ δηλαδή, προμήθεια 
καλωδίου, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση 
για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

ΤΕΜ. 100     

Γ.19 
Κάρτα Τηλεφωνικού Κέντρου 32  Γραμμών (επέκταση του 
υπάρχοντος συστήματος) 

ΤΕΜ. 1     

Γ.20 

Σxάρα καλωδίων θερμά γαλβανισμένη, από χαλύβδινη 
διάτρητη λαμαρίνα πάχους 1.0 mm, ύψους 60 mm Πλάτους 
300 mm, τοποθετημένη στην οροφή υπογείου, πλήρως 
εγκατεστημένη˙ με την κατασκευή και των ειδικών 
γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης, καθώς και 
των λοιπών τυποποιημένων εξαρτημάτων για τν σύνδεση 
των διαφόρων τμημάτων και ειδικών τεμαχίων της σχάρας 
μεταξύ τους, μετά των πάσης φύσεως τυποποιημένων 
στηριγμάτων αυτής, από γαλβανισμένα φύλλα σιδήρου, 
δηλαδή, κατασκευή σχάρας και ειδικών τεμαχίων, θερμό 
γαλβάνισμα με εναπόθεση 300gr ψευδαργύρου στο m3 
επιφάνειας, προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου 
υλικών και μικροϋλικών (κοχλίες, ροδέλλες κλπ.), 
συναρμολόγηση και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

τ.μ. 40     
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A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

Γ.21 

Εργασία εγκαταστάσεως λήψης VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN 
Ορόφου, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου 4 ζευγών, 
UTP/ Category 6, σε οιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης 
και τερματισμό στο RACK, πλήρης, ˙ δηλαδή, προμήθεια 
καλωδίου, προσκόμιση και περιλαμβάνει από το rack μέχρι 
το σημείο τα αναλογούντα μήκη γραμμής από πλαστικό 
σωλήνα ευθύ και σπιράλ και πλαστικό κανάλι με καπάκι 
από ξύλο και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη 
εργασία γιά παράδοση του σημείου σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

Σημεία Λήψης 16     

Γ.22 

Εργασία εγκαταστάσεως λήψης VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN  
ανά σημεία λήψης στις νέες θέσεις εργασίας Ισογείου, 
συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου 4 ζευγών, UTP/ 
Category 6, σε οιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης και 
τερματισμό στο RACK, πλήρης, ˙ δηλαδή, προμήθεια 
καλωδίου, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση 
για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Σημεία Λήψης 86     

Γ.23 

Εργασία εγκαταστάσεως λήψης VOICE ή DATA RJ 45 - 8PIN 
ανά σημεία λήψης στις τροποποιημένες θέσεις εργασίας 
Ισογείου (HELP DESK), συμπεριλαμβανομένου του 
καλωδίου 4 ζευγών, UTP/ Category 6, σε οιοδήποτε σημείο 
της εγκατάστασης και τερματισμό στο RACK, πλήρης, ˙ 
δηλαδή, προμήθεια καλωδίου, προσκόμιση, μικροϋλικά, 
εγκατάσταση, σύνδεση για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 

Σημεία Λήψης 16     

Γ.24 

Πρίζα τηλεφώνου ή δεδομένων, 2 RJ-45 θυρών 
αθωράκιστων (Unshielded), κατηγορίας 6 κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 
568A, πλήρως εγκατεστημένη ˙ δηλαδή, προμήθεια, 
προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση για 

ΤΕΜ. 51     
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A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ( €) 
Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Γ.25 

Εργασία πιστοποίησης λήψεως δομημένης καλωδίωσης 
VOICE-DATA, για καλωδίωση category 6 και σήμανσης 
λήψεων, πλήρης ˙ περιλαμβανομένων των απαιτούμενων 
οργάνων και υλικών για την περαίωση της εργασίας με 
μηχανογραφημένα ταμπελάκια σήμανσης. 

ΤΕΜ. 102     

Δ) Τοπικές τροποποιήσεις δικτύου ψύξης/θέρμανσης και σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης  

    

Δ.1 

Οι εργασίες αφορούν την αποσύνδεση τοπικών μονάδων 
fun coil δαπέδου στον νέα διαμορφωμένο  χώρο εισόδου 
HELP DESK και σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο των επιτοίχιων 
μονάδων στον ίδιο χώρο όπως επίσης και την μεταφορά 
μονάδων fun coil δαπέδου στο χώρο γραφείου 6, 
συμπεριλαμβανομένου, εργασίες και υλικά και τη χρήση 
μηχανημάτων πάσης φύσεως για την ολοκλήρωση της 
σύνδεσης στο δίκτυο. 

Κατ’ αποκοπή       

Δ.2 

Εργασίες σύνδεσης της κουζίνας στο υφιστάμενο δικτύου 
αποχέτευσης, πλήρεις, ˙περιλαμβανομένων των οπών, των 
διανοίξεων, διατρήσεων, επί οπλισμένου σκυροδέματος ή 
τοίχων ή δαπέδων, των κοψιμάτων σωλήνων, των ειδικών 
τεμαχίων σύνδεσης και ειδικών τεμαχίων και με τη χρήση 
μηχανικών μέσων, και όλα τα απαιτούμενα υλικά και 
μικρουλικά για την αποπεράτωση των συνδέσεων. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται η αποκομιδή των μπάζων και η 
αποκατάσταση των οικοδομικών στοιχείων και όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων εργασίων. 

Κατ’ αποκοπή       
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Αξία χωρίς ΦΠΑ 
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Σύνολο 

Δ.3 

Εργασίες σύνδεσης της κουζίνας στο υφιστάμενο δικτύου 
ύδρευσης, πλήρεις, συμπεριλαμβανομένων των οπών, των 
διανοίξεων, διατρήσεων, επί οπλισμένου σκυροδέματος ή 
τοίχων ή δαπέδων, των κοψιμάτων σωλήνων, των ειδικών 
τεμαχίων σύνδεσης και ειδικών τεμαχίων και με τη χρήση 
μηχανικών μέσων, και όλα τα απαιτούμενα υλικά και 
μικρουλικά για την αποπεράτωση των συνδέσεων. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται η αποκομιδή των μπάζων και η 
αποκατάσταση των οικοδομικών στοιχείων και όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων εργασίων όπως επίσης και η σύνδεση της 
μπαταρίας κουζίνας.  

Κατ’ αποκοπή       

 Συνολικό Ποσό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …. 

για την ……………… 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ….. του έτους 2019, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

 

Αφενός 

το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δια του 

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (στο εξής: ΕΚΤ/ΕΙΕ), που εδρεύει στην 

Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, που εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από 

τον Διευθυντή – Πρόεδρο του ΔΣ, Δρ Βασίλειο Γρηγορίου, σύμφωνα με τις 11005/1-10-13 (ΦΕΚ 485/8-

10-13) και 12382/30-10-13 (ΦΕΚ 557/8-11-13) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, και 

την Δρα Παρασκευή Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, που στο εξής θα καλείται 

χάριν συντομίας ως «Αναθέτουσα Αρχή», 

 

και Αφετέρου 

Η…. που εδρεύει στo…., οδός …., Τ.Κ. ….., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου …….., υπάγεται στη…., και 

εκπροσωπείται νόμιμα από ……σύμφωνα με το από…….., η οποία αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», 

 

λαμβάνοντας υπόψη: 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Τις διατάξεις: 

- το Π.Δ. 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών-ΕΙΕ» (ΦΕΚ 107 Α), όπως ισχύει 

σήμερα, 

- τον Ν. 3190/2003, Άρθρο 23 (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου / ΕΙΕ) 

(ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003), 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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), όπως κάθε φορά ισχύει, 

- του Ν. 3471/2006 για την «Προστασία προσωπικών δεδομένων & ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες», όπως κάθε φορά ισχύει, 

- Ν 3917/2011 για την «Διατήρηση δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών/Κάμερες σε δημόσιους 

χώρους», όπως κάθε φορά ισχύει, 

- του Ν. 2533/1997 (A’ 228) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει,  

- του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, 

όπως ισχύει, 

- του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση των δημοσιεύσεων των Φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

- του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει, 

- του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141), 
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- του Ν. 3959/2011 (Α’ 93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», 

- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει, 

- του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 120), όπως ισχύει, 

- του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 

ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», (Α’167), 

- του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

περί υποχρεωτικού προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης προ της σύναψής της, 

όπως ισχύει, 

- του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», 

- του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

- του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, 

- του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

- του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64),  

- του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (Α΄ 34) 

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

- της υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969),  

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- 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 κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Την από 24.09.2018 απόφαση της 18ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΙΕ (Θέμα 10ο). 

- Την από 30.11.2018 απόφαση της 21ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΙΕ (Θέμα ) 
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- Την από ΧΧΧΧΧ με αρ.πρωτ. ΧΧ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΧΧΧΧΧΧ). 

- Το από ΧΧΧΧΧ/09.01.2018 τεύχος της Προκήρυξης 

- Την από ΧΧ.ΧΧ.2019 και με αρ.πρωτ. ΧΧΧΧΧ προσφορά του «Αναδόχου» 

- Την από ΧΧ.ΧΧ.2019 απόφαση της ΧΧΧ Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΙΕ (Θέμα ΧΧ) 

- Την από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και με αρ. πρωτ. ΧΧΧΧΧ ανάρτηση κατακύρωσης στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ).  

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 – Ορολογία  

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα δηλώνουν διαφορετικά, τις 

έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτουσα Αρχή 

Το ΕΚΤ/ΕΙΕ που εδρεύει στην Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 46, η οποία με την υπ’ αριθμ. 

……….απόφασή της προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. 

Αρμόδιος Αναθέτουσας Αρχής 

Ο κ. ……… που παρέχει σχετικές πληροφορίες με την πορεία υλοποίησης της Προμήθειας (τηλ: ……………, 

φαξ: ……………, e-mail:<email>,  και στην διεύθυνση διαδικτύου:  URL:...........). 

Διακήρυξη 

Η  υπ. αριθμ. ………… Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, που αποτελούν ένα ενιαίο τμήμα. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η τελική επιλογή του Αναδόχου για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία κατακυρώθηκε η από…….. διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) 

Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της 

Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης. 

 

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση 

και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ. 

Σκοπός του έργου είναι τόσο η λειτουργική αναβάθμιση όσο και η επείγουσα κάλυψη χωροταξικών 

αναγκών για νέες θέσεις εργασίας οι οποίες προκλήθηκαν από το αναπτυσσόμενο και διευρυμένο 

χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και προγραμμάτων του ΕΚΤ/ΕΙΕ. 
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Η διατήρηση της εικόνας του χώρου της Βιβλιοθήκης και της αισθητικής, εξέχοντα δείγματα της σχολής 

του μοντερνισμού στην Ελλάδα, τα οποία τέθηκαν ως κύρια προϋπόθεση, οδήγησε στην 

αναπροσαρμογή της λειτουργίας κάποιων στοιχείων (ράφια- ερμάρια χρησιμοποιούνται ως 

διαχωριστικά χώρων) ή και την επαναχρησιμοποίηση κάποιων άλλων σε άλλα σημεία του χώρου. 

Συγχρόνως επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση επεμβάσεων, πόρων και χρόνου εφαρμογής, 

και η ιδανικότερη εκμετάλλευση των χώρων (77 θέσεις εργασίας, χώροι συναντήσεων και συνάθροισης 

κοινού κτλ.). 

Το έργο, η προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του 

χώρου της βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ, περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω εργασιών: 

Α) Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την αναβάθμιση του χώρου της βιβλιοθήκης, όπως 

ράφια, εσωτερικά διαχωριστικά, νέα ηλεκτρομηχανολογικό υλικό, κ.λπ. 

Β) Εγκατάσταση νέου υλικού και εργασίες αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων, 

συμπεριλαμβανομένων εργασιών στο δίκτυο ψύξης/ θέρμανσης. 

 

Άρθρο 3 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης  

 Η διάρκεια της παρούσας αφορά το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 

παρούσας Σύμβασης. 

 Η συνολική διάρκεια της κάθε σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση της διάρκειάς της 

για παροχή των ίδιων υπηρεσιών ένα επιπλέον έτος με τους ίδιους ακριβώς όρους,  σύμφωνα με την 

παράγραφο 1α του άρθρου 132 του ν.4412/2016, χωρίς καμία αλλαγή στο αντικείμενο ή/και στις 

τιμές. Όροι τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης για παροχή των ίδιων υπηρεσιών για ένα 

επιπλέον έτος με το ίδιο τίμημα και αντικείμενο θεωρούνται η  αιτιολόγηση της εν λόγω ανάγκης 

από το ΕΚΤ και η αποδοχή της σχετικής εισήγησης από το ΔΣ του ΕΙΕ, η συμφωνία των 

συμβαλλομένων και  η ένταξη της εν λόγω παράτασης της κάθε σύμβασης στον προϋπολογισμού 

του έτους 2020. 

 Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. 

 Η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί στο χώρο που εδρεύει 

το ΕΚΤ/ΕΙΕ. 

Άρθρο 4 – Χρονοδιάγραμμα 

1. Η εκτέλεση της παρούσας θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους όρους και στα 

Παραρτήματα της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
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2. Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί μονομερώς το 

δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών 

σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις 

περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του 

χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

3. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 

χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. Αν  το αντικείμενο της παρούσας (παραδοτέα) παρασχεθεί από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2 της Διακήρυξης της παρούσας. 

Άρθρο 5 – Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) – Παράδοση και Παραλαβή 

των Παραδοτέων  

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών του αποτελούν αντικείμενο της παρούσας και η 

παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) που 

συγκροτείται, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι 

του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Η αρμόδια ΕΠΠ θα εισηγείται στη Διευθύντρια ΕΚΤ για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της Σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των όρων της παρούσας και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της Σύμβασης, υπό τους όρους του Άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016. 

2. Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης της παρούσας και είναι 

αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας συνολικά. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εξέλιξης της παρούσας η ΕΠΠ συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για τον συντονισμό 

και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων από την παρούσα Σύμβαση 

εργασιών και μπορεί να διενεργεί για το σκοπό αυτό απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς 

ελέγχους. Η ΕΠΠ θα διενεργεί απροειδοποίητα δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια της 

Σύμβασης. Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της Σύμβασης ή πρόθεση 

παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ εισηγείται στην αρμόδια αρχή την έναρξη των 



Τίτλος προμήθειας: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση 
του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ 

122 

διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

3. Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) ως 

εξής: με την ολοκλήρωση κάθε παραδοτέου ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτική αναφορά 

πεπραγμένων (Έκθεση Πεπραγμένων), η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την ολοκλκήρωση 

του που έλαβαν χώρα κατά το αναφερθέν διάστημα και  θα ακολουθεί η οριστική παραλαβή της από 

την αρμόδια (ΕΠΠ) της Αναθέτουσας Αρχής.  

Πιο συγκεκριμένα, η Έκθεση Πεπρεγμάνων που θα αφορά στην παράδοση των υλικών, θα 

περιλαμβάνει τα Δελτία Αποστολής τους στο ΕΚΤ/ΕΙΕ, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης, σύμφωνα με 

αυτόν που δίδεται στην παρούσα διακήρυξη και θα αποτελεί Παράρτημα και της Σύμβασης. Θα 

ακολουθήσει η ποσοτική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια (ΕΠΠ) της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Αν η ΕΠΠ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

5. Αν η ΕΠΠ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της Σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα της παρεχόμενς προμήθειας και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της παρομήθειας και των 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΕΠΠ υποχρεούται να 

προβεί στην οριστική παραλαβή της Σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 

την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια, σύμφωνα 

με το Άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016. 

8. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  
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9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του αντικειμένου τα παρούσας, με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της προμήθειας ή/και των 

υπηρεσιών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

10. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει αυτά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

Άρθρο 6 – Έκπτωση – Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες   

1. Ο Ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 

με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 6.2. του Παραρτήματος Ε της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το Άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

2. Προμήθεια: Η παράδοση και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως αυτό θα αναλύεται στην  παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης» του Παραρτήματος Ε της παρούσας. Αν η 

Προμήθεια παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, όπως προβλέπεται 

σύμφωνα με το Άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 

αξίας της εκπρόθεσμα παραδοθείσας προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ. Εάν η προμήθεια που παραδόθηκε 
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εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση της προμήθειας που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτής. Κατά τον υπολογισμό του 

χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση της Προμήθειας, 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 παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Τέλος, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

3. Παροχή Υπηρεσιών: Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν  από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της Σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

σύμφωνα με το Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ της υπηρεσίας που παρασχέθηκε/του παραδοτέου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που παρασχέθηκε/του παραδοτέου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν η Υπηρεσία που αφορά 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθεί μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της Σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή 

του Αναδόχου. Ωστόσο, η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το 

δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο Έκπτωτο.  

Οι χρόνοι –εν γένει- υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Όπου προσμετράται προθεσμία 

σε ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές. 
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Απόρριψη Αντικατάσταση: Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της προμήθειας, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση  αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμη 

και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και στο Άρθρο 

218 Ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

4. Ποιότητα Υπηρεσίας: Η παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών. Σε περίπτωση απόκλισης από τις ελάχιστες προδιαγραφές 

ποιότητας υπηρεσιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Σε περίπτωση κρίσιμων ή σημαντικών βλαβών, εάν η πλήρης αποκατάσταση μιας τέτοιας βλάβης 

καθυστερήσει περισσότερο από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από τη μέρα αναγγελίας της 

βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), 

τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης 

ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ με ανώτατο όριο 14% επί του 

συμβατικού τιμήματος χωρίς  ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται είτε 

με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του εξοπλισμού - εφόσον αφορά 

βλάβη στο υλικό - είτε με νέα έκδοση λογισμικού ή εφαρμογή προσωρινής λύσης η οποία δεν 

επηρεάζει τα χαρακτηριστικά απόδοσης, διαθεσιμότητας και λειτουργικότητας του εξοπλισμού 

και είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή - εφόσον αφορά βλάβη στο λογισμικό.  

 Σε περίπτωση κρίσιμων ή σημαντικών βλαβών, εάν η πλήρης αποκατάσταση μιας τέτοιας βλάβης 

δεν επέλθει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της 

βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), 

τότε η Αναθέτουσα Αρχή  δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η 

εγγυητική επιστολή «Καλής Λειτουργίας» ή/και να κηρύξει  έκπτωτο τον Ανάδοχο.  

5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος  αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή 

έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.  

6. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Όπου προσμετράται προθεσμία σε 

ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές. 
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7. Οι ρήτρες των παραδόσεων του αντικειμένου της παρούσας θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή 

του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την αντίστοιχη Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω 

ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

Άρθρο 7 – Αμοιβή – Εγγυήσεις (Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης) 

1. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο συνολικό ποσό 

των ΕΥΡΩ: xxxxxxx € [€ xxxxxx+ ΦΠΑ (24%) €xxxxxxxxxxx]. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της 

Σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας με τα επ’ αυτής Παραρτήματα, μετά από συνολική έρευνα που 

πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι 

ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Το εν 

λόγω τίμημα, εκτός εάν ορίζεται ρητά το αντίθετο στην παρούσα, περιλαμβάνει επίσης όλες τις 

δαπάνες του Αναδόχου, οποιασδήποτε φύσης και είδους, οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία 

απαιτηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων συσκευασίας, ναύλων, ασφαλίστρων, δασμών, 

εξόδων εκτελωνισμού, φυλάκτρων, μεταφορικών, φόρων, και κέρδους του Αναδόχου, ρητά 

συμφωνημένου ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από 

τυχόν μελλοντική αξίωσή του από τα άρθρα 178, 179, 288 και ιδίως 388 Α.Κ., για το οποίο επιπλέον 

δηλώνει ότι αναδέχεται τον συγκεκριμένο κίνδυνο για τη συγκεκριμένη  Σύμβαση, άλλως παραιτείται 

από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του. Η Αναλυτική κατάσταση κόστους έχει ως αναφέρεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

2. Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

Άρθρο 72 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της Σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης, το ύψος 

της οποίας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ: xxxxxx ευρώ (xxxxxxx€). Η διάρκεια της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα απαιτούμενα στο Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.  

4. 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.  
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5. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική παραλαβή του 

αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 

ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

8. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως 

άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

Άρθρο 8 – Τρόπος Πληρωμής  

1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή (ποσοτική και ποιοτική παραλαβή) του 

συνόλου του αντικειμένου της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 «Παραλαβή προμήθειας 

– Χρόνος και Τρόπος Παραλαβής προμήθειας» του Παραρτήματος Ε της παρούσας. 

2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 200 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί θα γίνει σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες και ισόποσες 

δόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάθε πληρωμή αποτελεί η υποβολή αναλυτικής Έκθεσης 

Πεπραγμένων υποστήριξης από τον Ανάδοχο η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για 

τα περιστατικά συντήρησης και εγγύησης που έλαβαν χώρα κατά το αναφερθέν διάστημα και η 

παραλαβή της από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 200 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης στον 
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τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 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  3 % και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  4 % ή 8% επί του καθαρού ποσού, εφόσον ισχύει. 

Άρθρο 9 – Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου – Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

1. Κατά την εκτέλεση της παρούσας, όπως ισχύει με τα επ’ αυτής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ο Ανάδοχος τηρεί τις 

υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. Επιπλέον, κατά την εκτέλεση της 

παρούσας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 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. Η αθέτηση της υποχρέωσης 

αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια  Άρθρου 

73 Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει σε πέρας την  προμήθεια και την παροχή των υπηρεσιών που 

του ανατέθηκαν, όπως αυτά περιγράφονται στα Άρθρα της Σύμβασης, στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που 

προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας και ακολουθώντας το 

χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας. 

3.  Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και συστάσεις, την επιστημονική δεοντολογία με κάθε επιμέλεια 

και επαγγελματική δεξιότητα και με εκείνο το υψηλό βαθμό ικανότητας και επαγγελματικής κρίσης 

που αρμόζει σε φορείς αναγνωρισμένους για την επιστημονική και τεχνική κατάρτιση τους. 
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4.  Η Σύμβαση οφείλει να εκτελεστεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλαγών.  

5.  Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των 

συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Ο Ανάδοχος 

φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου της προμήθειας, των υπηρεσιών και 

Παραδοτέων που αναλαμβάνει να παράσχει. Αναλαμβάνει επίσης την εκτέλεση της σύμβασης 

θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε 

πριν την κατάθεση της προσφοράς του. 

6.  Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. 

7.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στη Σύμβαση 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

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

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της. 

9.  Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 

λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 

αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της 

Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, 

δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο 

αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 

εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

10. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 
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11. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως 

εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη 

περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

εκχώρησης, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το 

συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα ή εάν εκχωρηθούν σε Τράπεζα 

οικονομικά στοιχεία της παρούσας , δηλαδή οι Επιχειρηματικές Απαιτήσεις με την μορφή factoring, 

κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα 

(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή 

εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

12. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, διαφήμιση, ή άλλου τύπου 

παρεμφερής δραστηριότητα η οποία θα συνδεθεί με τις υπηρεσίες της παρούσας χωρίς την έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 10 – Αποζημίωση για Ζημίες 

1. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης με τα επ’ 

αυτής Παραρτήματα ή της Διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει 

την Αναθέτουσα Αρχή ή το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που 

προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 

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

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή επίσης δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή 

στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, 

απαίτησης ή διαδικασίας κατά της Αναθέτουσας Αρχής εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημίες 

που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της 

παρούσας Σύμβασης. Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής 

πριν τη λήξη της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από 

την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική 

κρίση. 

Άρθρο 11 – Ενημερωτικά Εγχειρίδια και Τεκμηρίωση 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών του τεχνικά 
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φυλλάδια, ενημερωτικά εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 

Άρθρο 12 – Υπεργολαβίες 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

2. Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο  του αντικειμένου 

της παρούσας υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει 

στην προσφορά του. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβαση 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.  

3. Κατά την υπογραφή της παρούσας 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. Σε 

περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης, αντικαθίσταται από νέο υπεργολάβο με ικανότητες που καλύπτουν τουλάχιστον τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή τα έγγραφα που 

πιστοποιούν τις ικανότητες του νέου υπεργολάβου και η αρμόδια Επιτροπή με πρακτικό της 

αποφασίζει την αποδοχή ή μη του νέου υπεργολάβου.   

Άρθρο 13 – Ανεκχώρητο  

1. Η παρούσα Σύμβαση και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτήν και από 

τα επ’ αυτής Παραρτήματα, είναι προσωπικά των μερών και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να 

εκχωρηθούν, συνολικά ή εν μέρει, από κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς την έγγραφη 
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συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου.  

2. Η εκχώρηση-μεταβίβαση της Σύμβασης δύναται να συντελεσθεί αποκλειστικά και μόνο για 

ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου 

όσο και ως προς την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Ο σοβαρός λόγος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώματα των υποψήφιων 

αναδόχων που μετείχαν στην διαδικασία και θα είχαν δικαίωμα στην ανάθεση της Σύμβασης μετά 

από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. 

4. Σημειώνεται ότι πρέπει να υφίσταται νόμιμη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου 

από συγκεκριμένο τρίτο και ότι η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση 

της Σύμβαση στο πρόσωπο εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις 

αυτές πληρούνται και από τον δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο Ανάδοχο.  

 

Άρθρο 14 – Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον 

τριών (3) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 

Σύμβασης  που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 

στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο 

διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της 

εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους 

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 

συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, 

έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη 

σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση 

του αντικειμένου της παρούσας από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα 

από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το αντικείμενο της παρούσας. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά 

δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία 
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του αντικειμένου της παρούσας, ακόμη και μετά τη λήξη της παροχής των υπηρεσιών, να επιτρέπει 

στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, 

κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η 

δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών με βάση τα αναφερόμενα 

στη Σύμβαση. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 

υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου 

στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε 

τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη 

διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε 

καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του 

Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

6. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 

απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 

παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

Άρθρο 15 – Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

1. Οι πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία 

από τον Ανάδοχο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτής και τους τυχόν υπεργολάβους 

(οποιαδήποτε σχέση έχουν με τον Ανάδοχο) ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ).  

2. Η  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό 

που αφορά το αντικείμενο του έργου ή/και των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει ο 

Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και μόνο στην έκταση που 

επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας σύμφωνα το αντικείμενο του έργου ή των υπηρεσιών που έχει 

αναλάβει να παρέχει.  

3. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και 

συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης και τις Οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος 

δεσμεύεται ως προς την εφαρμογή και συμμόρφωση προς την  ισχύουσα νομοθεσία για την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 
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2016/679/ΕΕ), όπως ερμηνεύεται ιδίως από τις  Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων.   

4. Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών 

που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών 

αρχείων και πληροφοριών της Αναθέτουσας Αρχής, από τον Ανάδοχο, ανήκουν κατ' 

αποκλειστικότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και 

προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της 

Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία 

απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο 

πλαίσιο των καθηκόντων του που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση.  

6. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει 

πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση 

οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών 

πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. 

7. Ο Ανάδοχος και η Ομάδα Έργου αυτού που θα παράσχουν το αντικείμενο της παρούσας θα 

υπογράψουν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ της παρούσας «Συμφωνητικό Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας».  

Άρθρο 16 – Πνευματικά Δικαιώματα – Κυριότητα 

1. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την 

Προμήθεια, καθώς και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς 

παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 

αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες της παρούσας, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία 

της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι 

εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

2. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχή 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 

παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει 

την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
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Άρθρο 17 – Λόγοι Ανωτέρας Βίας 

1. Λόγοι ανωτέρας βίας υπάρχουν όταν η ενέργεια ενός εκ των δύο συμβαλλομένων, παρακωλύεται 

από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δεν ήταν δυνατό να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα 

άκρας επιμέλειας και σύνεσης.  

2. Συμφωνείται ότι εάν στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματά της έχουν συνομολογηθεί 

προθεσμίες, μέσα στις οποίες ο ένας εκ των συμβαλλομένων είναι υποχρεωμένος να κάνει μια 

ενέργεια ή να εκτελέσει κάποιο έργο, σε περίπτωση ανωτέρας βίας η λήξη των προθεσμιών αυτών 

αναστέλλεται, για ίσο χρονικό διάστημα προς το διάστημα που διήρκεσε αποδεδειγμένα το γεγονός 

που συνιστά ανωτέρα βία. 

3. Εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος κάνει την ενέργεια ή εκτελέσει το έργο μέσα στην συμφωνηθείσα 

προθεσμία, συν το χρόνο που διήρκεσε το γεγονός που συνιστά την ανωτέρα βία, καμία απολύτως 

συνέπεια, οποιασδήποτε μορφής, δεν θα επέρχεται σε βάρος του από την αιτία αυτή, εκτός εάν 

άλλως έχει, τυχόν συμφωνηθεί ειδικά στην παρούσα Σύμβαση. 

4. Επίσης, συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας 

Σύμβαση από τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν η παράβαση αυτών από το ένα μέρος οφείλεται 

αποκλειστικά σε ανωτέρα βία, καμία απολύτως συνέπεια, εκ των οριζομένων στην παρούσα 

σύμβαση, δεν θα επέρχεται σε βάρος της, εάν το συμβαλλόμενο μέρος εκπληρώσει το συγκεκριμένο 

όρο της Σύμβαση μόλις εκλείψει το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση της ανωτέρας βίας και 

παρέλθει και ο χρόνος που διήρκεσε αυτή, εκτός εάν άλλως έχει, τυχόν, συμφωνηθεί ειδικά στην 

παρούσα σύμβαση. 

5. Τέλος, συμφωνείται ότι για να είναι νόμιμη η επίκληση, από οποιουσδήποτε από τους 

συμβαλλόμενους, της ύπαρξης ανωτέρας βίας υπέρ αυτού, πρέπει ο επικαλούμενος αυτήν α) μέσα 

σε πέντε (5) εργάσιμες  μέρες από την ημέρα που θα λάβει χώρα το συγκεκριμένο γεγονός, που κατά 

την άποψή του συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας, να το γνωστοποιήσει με έγγραφό του στον 

αντισυμβαλλόμενο και β) μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα εκλείψει το 

γεγονός αυτό, να το γνωστοποιήσει πάλι, με έγγραφό του, στον αντισυμβαλλόμενο, αναφέροντας 

συγχρόνως σ’ αυτό το συνολικό χρόνο που διήρκεσε, το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση 

ανωτέρας βίας. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος, ενεργώντας εύλογα και καλόπιστα, δεν αρνηθεί μέσα σε 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την επόμενη των προαναφερόμενων προς αυτόν γνωστοποιήσεων, 

με έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο του ισχυρισμού του εκ των συμβαλλομένων επικαλεσθέντος 

την συνδρομή ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι αποδέχεται και συνομολογεί αυτόν. Εάν όμως αρνηθεί, 

με έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο αυτού, το θέμα παραπέμπεται και επιλύεται οριστικά από τα 

αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας σύμφωνα με το Άρθρο 24 της παρούσας Σύμβαση. 
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Άρθρο 18 – Καταγγελία και Λύση της Σύμβασης 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση μεταξύ άλλων και για οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το αντικείμενο  με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση ή/και παραβιάζει 

οποιονδήποτε όρο της παρούσας. 

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

ε) Ο Ανάδοχος καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τους αναφερόμενους λόγους του Άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016. 

στ) H σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του Άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

ζ) O Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε (Τεύχος Διακήρυξης) της παρούσας, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης. 

η) 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 ΣΛΕ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση της 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη 

(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά 

από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

Α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών συντήρησης ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την 

διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

Β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, υπηρεσία, εργασία ή 
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προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 

υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ψηφιακά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το 

ίδιο. 

Γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή 

έμμεσα την Προμήθεια που περιγράφεται στην παρούσα και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος 

ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους του εξοπλισμού των παρασχεθέντων  υπηρεσιών συντήρησης καθώς και κάθε 

οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει, στις ως άνω περιπτώσεις που δικαιολογούν την καταγγελία της 

Σύμβαση, την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο 

μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία 

που υπέστη για το τμήμα του έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να 

χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου: Για την διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης, για το παρόν και τα 

υπόλοιπα άρθρα της παρούσας που την αναφέρουν, εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016). 

Άρθρο 19 – Λοιπές Διατάξεις 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας, όπως ισχύει με τα επ’ αυτής Παραρτήματα, είναι ουσιώδεις, τυχόν 

ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως 

έχει. 

2. Κανένα σημείο της παρούσας Σύμβασης δεν πρέπει να ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να 

παρέχει δικαιώματα ή ωφέλειες σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέρος στην παρούσα 

Σύμβαση, εκτός εάν έχει ρητά προβλεφθεί διαφορετικά.  

3. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

4. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα Σύμβαση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’, και Δ’ τα οποία 

αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της. 

β) Η υπ΄ αριθμ. ………………………. Διακήρυξη που αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας. 



Τίτλος προμήθειας: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση 
του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ 

138 

γ) Η με αριθμ. πρωτ. ………………………. προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ της 

παρούσας. 

5. Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψιν για την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα Σύμβαση.  

6. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 
Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. ………………, κάτοικος ………………, 
οδός ……………………, τηλ. ……………………, fax : ……………………, e-mail: …………………………. Η κοινοποίηση 
εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή 
με φαξ. 

 

Άρθρο 20 – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία 

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά 

την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τους 

συμβαλλόμενους για φιλική διευθέτησή της με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η φιλική διευθέτηση της διαφοράς, τότε για 

την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, αρμόδια κατά 

τόπο είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

2. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι δεσμευτικοί, ισχύουν υπέρ και κατά των 

συμβαλλομένων και των αντιστοίχων ειδικών και καθολικών διαδόχων αυτών. Τα συμβαλλόμενα 

μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι κάθε ένας και όλοι οι όροι της παρούσας είναι βασικοί και 

ουσιώδεις. Συνεπώς αποδέχονται και διαβεβαιώνουν ότι καθένας θα εκπληρώσει καλόπιστα όλες 

τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

3. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην παρούσα δικαιώματα που πρέπει να ασκούνται εντός 

ορισμένης προθεσμίας, ενδεχόμενη μη ενάσκηση δικαιώματος από οποιοδήποτε μέρος ή 

παράλειψη να απαιτήσει την εκπλήρωση κάποιου από τους όρους της παρούσας Σύμβαση δεν 

συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα ούτε εμποδίζει την ακόλουθη εκτέλεση του όρου αυτού. 

4. Σε κάθε περίπτωση διακοπής της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 

τα αποκλειστικά δικαιώματα αξιοποίησης των μέχρι τότε παραχθέντων αποτελεσμάτων .  

5. Οποιαδήποτε κοινοποίηση ή ειδοποίηση ή γνωστοποίηση που είναι απαραίτητη δυνάμει των όρων 

της παρούσας θα απευθύνεται στη διεύθυνση που έκαστος των συμβαλλόμενων μερών δήλωσε 

στην αρχή της  Σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση στην έδρα του. 

Άρθρο 21 – Θέση της Σύμβασης σε ισχύ 

Η παρούσα Σύμβαση με τα επ’ αυτής Παραρτήματα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
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Άρθρο 22 – Τροποποίηση όρων της Σύμβασης 

1. Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

2. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της Σύμβαση επιτρέπονται και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία 

των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί παράρτημα της αρχικής Σύμβαση. Καμία 

τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της 

παρούσας Σύμβαση δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις 

υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλόμενων μερών 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, δύο (2) έλαβε η Αναθέτουσα και 

ένα (1) ο Ανάδοχος . 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

Για την Αναθέτουσα Αρχή  

 

Για τον Ανάδοχο  
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