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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

Είδος Α «Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.» 

Είδος Β «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη αναγκών της 
Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου Αμβούργου» 

Είδος Γ «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη αναγκών της 
Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου Τόκυο»  

Είδος Δ «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη έκτακτων 
αναγκών του Υ.Ν.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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Διακήρυξη αριθ. 19/2022 

 
Συστημικός Αριθμός : - 174106 - 

Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια των κάτωθι ειδών συνολικού 
προϋπολογισμού τριακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών 
του ευρώ #303.874,03€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων):  

(α) Είδος Α «Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», προς 
κάλυψη των αναγκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων 
τριάντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ #289.738,03€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
λοιπών κρατήσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 

(β) Είδος Β «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη αναγκών της Έδρας Ναυτιλιακού 
Ακολούθου Αμβούργου», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο χιλιάδων εξακοσίων 
τεσσάρων ευρώ #2.604,00# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής.  

(γ) Είδος Γ «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη αναγκών της Έδρας Ναυτιλιακού 
Ακολούθου Τόκυο» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα 
δύο ευρώ #2.852,00# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 

(δ) Είδος Δ «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του 
Υ.Ν.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα ευρώ #8.680,00# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 

 
Ο  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Ν α υ τ ι λ ί α ς  κ α ι   

Ν η σ ι ω τ ι κ ή ς  Π ο λ ι τ ι κ ή ς  
 

Έχοντας υπ’ όψιν:  
1. Την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύουν, και ιδίως τις διατάξεις: 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕA ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                            Πειραιάς,   21 Οκτωβρίου 2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ                          

                      Αριθ. πρωτ.: 2832.9/75030/2022 

ΤΜΗΜΑ 2o  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   
     
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη  Ε1-Ε2   
Ταχ. Κώδικας : 185 10  Λιμένας Πειραιά ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 

Πληροφορίες  : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Π. 
Πλωτάρχης Λ.Σ. (Ν) ΚΟΥΚΟΥΜΑ Π. 

Τηλ. : 213-137-4597/1081 
Η/Τ : dipea.b@yna.gov.gr 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
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Σελίδα 3 

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (EE L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 
β) Του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013 (EE L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 του Συμβουλίου. 
γ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014 (EE L 150/20.5.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του 
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1042/2014 (EE L 289/3.10.2014) της Επιτροπής, του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 1048/2014 (EE L 291/7.10.2014) της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού 1049/2014 (EE 
L 291/7.10.2014). 
δ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 119 της 4-5-
2016). 
ε) Του Κανονισμού (ΕΕ)  2021/1060  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της 
Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (EE L 231 της 30-6-2021). 
στ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την 
κατάσταση στην Ουκρανία (EE L 111 της 8-4-2022). 
ζ)Του ν. 4169 της 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 81). 
η) Του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α' 25). 
θ)Του ν. 2513/1997 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139). 
ι)Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45). 
ια)Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248). 
ιβ) Του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α' 30), του π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α' 66), της αριθ. 20977/23-8-2007 κοινής απόφασης 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» (Β’ 1673), καθώς και της αριθ.1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφασης 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» (Β΄ 
1590). 
ιγ) Του ν. 4013/2011«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204). 
ιδ) Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015» (Α’ 226). 
ιε) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). 
ιστ) Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Α’ 107). 
ιζ) 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). 
ιη) Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 
74). 
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Ιθ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 
κ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 
(Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), και του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» (Α' 267). 
κα)Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
κβ) Του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού,   συμπλήρωση 
διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και ειδικότερα  των διατάξεων των άρθρων 52-57 
του Μέρους Δ΄ «Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και δεδομένου ότι δεν έχει καθορισθεί 
μέχρι σήμερα η Δομή Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατ‘ εφαρμογή του άρθρου 52 του νόμου αυτού. 
κγ) Του ν. 4601/2019«Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 
ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44). 
κδ) Του ν.4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, 
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 52). 
κε) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137). 
κστ) Του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο 
για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 127), και ιδίως των άρθρων 324-337 αυτού 
κζ) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184). 
κη) Του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 

59). 

κθ) Του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» (Α΄71). 
λ) Του π.δ.28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239). 
λα) Του άρθρου 90 τουπ.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 
λβ) Του π.δ.28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34). 
λγ) Του π.δ. 70/2015 «(...) Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)» (Α’ 114). 
λδ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 
λε) Του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» (Α’ 64). 
λστ) Του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26). 
λζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 
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2. Τις Αποφάσειςόπως αυτές ισχύουν: 
α) Την αριθ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών 
Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (Β’ 764). 
β) Την αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός των 
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (Β΄ 431). 
γ) Την αριθ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.1999 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό 
ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο» (Β’ 153). 
δ) Την αριθ. 2/51557/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των 
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’ 1209). 
ε) Την αριθ. 20977/23-8-2007 ΚοινήΑπόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας  «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673). 
στ) Την αριθ. 134453/23-12-2015 Κοινή Απόφαση  Υπουργών  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους τουΠρογράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων– ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 
46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (Β’ 2857). 
ζ) Την αριθ. 1191/14-3-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων – Οικονομικών«Καθορισμού 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). 
η) Την αριθ. 2711/29-12-2020 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις» (Β’ 5772), 
θ) Την αριθ. 63446/31-5-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – 

Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων 

Συμβάσεων» (B’ 2338)). 

ι) Την  αριθ. 64233/8-6-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας με θέμα 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 2453). 
ια)  Την  αριθ. 76928/9-7-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας με θέμα 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β’ 3075). 
ιβ) Την αριθ. οικ.98979 ΕΞ 2021/10-8-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων – Επικρατείας – Υποδομών και Μεταφορών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών με θέμα«Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)» (B’ 3766). 
ιγ) Την αριθ. πρωτ.: 2/45897/0026/14-6-2017 (ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-36Κ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών επί 
διατάξεων του Ν. 4270/2014». 
ιδ) Την  αριθ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους. 
ιε) Την αριθ. πρωτ.:2831.8-1/18754/2022/16-3-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ου (ΑΔΑ: 
ΨΣΤΜ4653ΠΩ-Ε08) με θέμα «Συγκρότηση Ετήσιων Επιτροπών:i) Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε 
θέματα προμηθειών, ii)Παρακολούθησης-Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων 
Παροχής Υπηρεσιών, έτους 2022-2023 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
ιστ) Την αριθ. πρωτ.: 2831.8-1/48814/2022/7-7-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ου (ΑΔΑ: 
6ΦΝ14653ΠΩ-Μ54) με θέμα «Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων αξίας άνω των 30.000 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., έτους 2022-2023 του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής». 
 

τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

3. Την αριθ. πρωτ.:2581/17-12-2020 (Κωδικός πρόσκλησης048, Α/Α 4709) (ΑΔΑ: 9Ψ7946ΜΔΨΟ-ΡΕΖ) Πρόσκληση 
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του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου/Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και Άλλων Πόρων  για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
Ειδικός Στόχος «2-Σύνορα» με τίτλο «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας από το Λιμενικό Σώμα- 
Ελληνική Ακτοφυλακή, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων καθώς και πλωτών επιχειρησιακών μέσων 
για την επιτήρηση και τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων». 

4. Την αριθ. πρωτ.:2522.2-2/86506/2020/28-12-2020 Αίτηση Χρηματοδότησης Δράσης του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. προς την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. για τη χρηματοδότηση της Δράσης στο Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020». 

5. Την αριθ. πρωτ.:621/3-3-2021(ΑΔΑ:ΩΚΑ946ΜΔΨΟ-ΤΡ8) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης τουΥπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου/Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων/Ειδικής Υπηρεσία Συντονισμού και 
Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αναφορικά με τη Δράση «Ενίσχυση της 
εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-
Ελληνική Ακτοφυλακή» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5076569 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-
2020». 

6. Την αριθ. πρωτ.: 2392/5-7-2022 (ΑΔΑ:97ΗΒ46ΜΔΨΟ-Ψ6Χ) (ορθή επανάληψη την 13-7-2022) Συμφωνία 
Επιδότησης ΔράσηςτουΥπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου/Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων/Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, με θέμα «3η τροποποίηση Ένταξης της Δράσης «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 
5076569 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020» 

7. Την αριθ. πρωτ.: 69530/8-7-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΑΗ46ΜΤΛΡ-40Κ) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων, περί 
ένταξης/τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022, στη ΣΑΕ 789/2 του έργου «Ενίσχυση 
της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό 
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή»με Κωδικό έργου: 2021ΣΕ78920001 5076569. 

8. Το αριθ.πρωτ.:2833.11/9855/2022/11-2-2022 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ. (Α.Δ.Α.Μ. 
22REQ010970474) με θέμα: «Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων - Τηλεδιασκέψεων» το οποίο έχει καταχωρηθεί στο 
ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα της προμήθειας. 

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2812.7/54645/2022/29-7-2022 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙΠΡΟΠ Β’ με συνημμένη την με 
αρ. πρωτ. 69530/08-07-2022 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΦΑΗ46ΜΤΛΡ-40Κ) που 
αφορά τη ΣΑΕ 789/2 ΠΔΕ 2022, με τίτλο 2021ΣΕ78920001  5076569 «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της 
προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή», με 
την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 22REQ011024830). 

10. Τα αριθ. πρωτ.: 2834.5/20089/21-3-2022 και 2834.5/54632/2022/29-7-2022 Υπηρεσιακά Σημειώματα ΔΙ.Π.Ε.Α. 
4ου, με τα οποία διαβιβάσθηκε το τελικό τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Διαμόρφωση 
Αιθουσών Συσκέψεων - Τηλεδιασκέψεων» καθώς και η σχετική έκθεση ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών μετά των 
επισυναπτόμενων αυτής.  

11. Το αριθ. πρωτ: Α.2415.1/2009/2022/14-1-2022 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Ε΄ με συνημμένο το 
αριθ. 48/14-7-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με το οποίο 
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υλοποίησης της εν θέματι προμήθειας. 

12. Το  αριθ. πρωτ.:6028 ΕΞ 2022/ΥΨηΔ/ 18-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΛΟ46ΜΤΛΠ-7Κ2)  έγγραφο Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης /Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης /Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής /Τμήματος 
Ψηφιακής Στρατηγικής, με θέμα «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο “Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων - 
Τηλεδιασκέψεων” με τους τομείς παρέμβασης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» καθώς και το 
αριθ. πρωτ. 30614 ΕΞ 2022/ΥΨηΔ/13-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΟΞ46ΜΤΛΠ-9ΙΧ) έγγραφο Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης/Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα / 
Τμήματος Α’ Παρακολούθησης Τομεακών Έργων, με θέμα «Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου Β με τίτλο 
«Προμήθεια εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων & επικοινωνιών» και του Υποέργου Γ με τίτλο «Επείγουσα 
προμήθεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων» του Έργου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής με τίτλο “Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και 
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επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή”». 

13. Το αριθμ. πρωτ. 2833.1/53773/2022/26-7-2022 ΦΕΣ ΔΗΔΕΠ περί προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού κατ’ 
εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 

14. Το υπ’ αριθμόν 340229 εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο πράξης στο ΟΠΣ, αναφορικά με την πράξη (MIS) 5076569 με 
τίτλο «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από 
το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή 

15. Την τεκμαιρόμενη διατύπωση Θετικής Γνώμης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου/Γενική Γραμματεία 
Μεταναστευτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων για την έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης για την Δράση «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας 
μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική 
Ακτοφυλακή», με κωδικό ΟΠΣ 5076569. Επισημαίνεται ότι το σχέδιο της διακήρυξης για την προμήθεια  
«Διαμόρφωση αιθουσών συσκέψεων – τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» υπεβλήθη στην ανωτέρω Αρχή την 
2-9-2022, εν συνεχεία την 29-9-2022 ζητήθηκαν από την τελευταία διευκρινήσεις οι οποίες εδόθησαν άμεσα την 30-
9-2022, ωστόσο λόγω άπρακτης παρέλευσης της 20ήμερης προθεσμίας για διατύπωση γνώμης εκ μέρους της αρχής 
αυτής, τεκμαίρεται ότι η τελευταία έχει παράσχει θετική γνώμη επί του σχεδίου αυτού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
8  παρ. 4 περ. β. και ε. του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020 (ΦΕΚ τ. Β’ 5772/29-12-2020) 

 
Προκηρύσσει  

1. Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, Διεθνούς Συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε 
ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια: 

(α) Είδος Α «Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», προς 
κάλυψη των αναγκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ 
και τριών λεπτών του ευρώ #289.738,03€# (καθαρή – εκτιμώμενη αξία διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες 
εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ # 233.659,70 €# και Φ.Π.Α. πενήντα έξι 
χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ # 56.078,33 €#) με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 

(β) Είδος Β «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη αναγκών της Έδρας Ναυτιλιακού 
Ακολούθου Αμβούργου», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο χιλιάδων εξακοσίων 
τεσσάρων ευρώ #2.604,00# (καθαρή – εκτιμώμενη αξία δύο χιλιάδες εκατό ευρώ #2.100,00# και Φ.Π.Α. 
πεντακόσια τέσσερα ευρώ #504,00€#) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής.  

(γ) Είδος Γ «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη αναγκών της Έδρας Ναυτιλιακού 
Ακολούθου Τόκυο» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα 
δύο ευρώ #2.852,00# (καθαρή – εκτιμώμενη αξία δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ #2.300,00# και Φ.Π.Α. 
πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ #552,00 €#) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 

(δ) Είδος Δ «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του 
Υ.Ν.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα ευρώ #8.680,00# (καθαρή – εκτιμώμενη αξία επτά χιλιάδες ευρώ #7.000,00# και Φ.Π.Α. χίλια 
εξακόσια ογδόντα ευρώ #1.680,00 €#) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 
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Η αναθέτουσα αρχή έχει συμπεριλάβει στη διακήρυξη σύμβασης, μεταξύ άλλων, και αυτοτελή τμήματα, 
για τα οποία, όμως, ρητώς ορίζει με την παρούσα διακήρυξη  ότι θα ανατεθούν κατά παρέκκλιση, βάσει 
της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.4412/2016, με διακριτή διαδικασία, σύμφωνα με την 
εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος και, κατ’ επέκταση, δεν θα υποβληθούν για αυτά προσφορές (ήτοι Είδος 
Β, Είδος Γ και Είδος Δ). Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά, η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία 
περιορίζεται στην ανάθεση του Είδους Α. 

Συνεπώς στο πλαίσιο της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας, προσφορές δύνανται να υποβληθούν 
αποκλειστικά και μόνον για το είδος Α, και όπου γίνεται αναφορά στους όρους της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, θεωρείται ότι αυτή θα αφορά το Είδος Α, εκτός από τα σημεία όπου γίνεται ρητή 
αναφορά και στα άλλα είδη (Β, Γ, Δ) τα οποία θα ανατεθούν στο μέλλον, βάσει της παρέκκλισης της 
παρ.10 του άρθρου 6 του ν.4412/2016, με την διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι ησυνολική εκτιμώμενη – καθαρή αξία των τριών τμημάτων (Β, Γ, Δ) τα οποία θα αφορά 
η κατά παρέκκλιση ανάθεση ανέρχεται σε έντεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (11.400,00€ = 2.100,00 + 
2.300,00 + 7.000,00) ώστε υπολείπεται των 80.000,00 ευρώ ενώ ταυτόχρονα δεν υπερβαίνει το 20% της 
συνολικής αξίας των τμημάτων (Α, Β, Γ, Δ) και κατά συνέπεια πληρούνται όλοι οι όροι που τίθενται στο 
άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης κατά παρέκκλιση. 

2. Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 
μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβασηγια ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από αυτήν που 
καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας για το τμήμα Α, κατά ποσοστό στα εκατό. Συγκεκριμένα, η 
σύμβαση μπορεί να κατακυρωθεί για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό 
(120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά για το σύνολο των ειδών και 
τη συνολική ποσότητα των ομάδων εξοπλισμού κάθε είδους, ως προς το Είδος Α, όπως αυτά αναλύονται 
στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης.  

4. Χρηματοδότηση της σύμβασης (ως προς το Είδος Α) 

Η παρούσα σύμβαση, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022 στην ΣΑΕ 789/2, 
με κωδικό έργου 2021ΣΕ789200015076569, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 69530/8-7-2022 
(ΑΔΑ:ΨΦΑΗ46ΜΤΡ-40Κ) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-
ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων και περιλαμβάνεται στο έργο 
«Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή» με συνολικό προϋπολογισμό #5.538.333,92€#. 

Η σύμβαση αφορά στο υποέργο με α/α 9 «Πλήρης αναδιαμόρφωση αιθουσών συσκέψεων Αρχηγείου 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», το οποίο περιλαμβάνεται στη Δράση «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της 
προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική 
Ακτοφυλακή»,η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο 2 «Σύνορα» και στον Εθνικό Στόχο 6 «Εθνική 
Ικανότητα», του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020», με βάση την αριθ. 
πρωτ.: 621/3-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑ946ΜΔΨΟ-ΤΡ8) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου/Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων/Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων,όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 2392/5-7-2022 (ΑΔΑ:97ΗΒ46ΜΔΨΟ-Ψ6Χ) 
εκδοθείσα τροποποίηση αυτής, και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5076569. Το υποέργο αυτό έχει 
εγκριθεί με βάση το υπ’ αριθμόν 340229 εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο πράξης στο ΟΠΣ, αναφορικά με την 
πράξη (MIS) 5076569. 

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εθνικούς πόρους. 



ΑΔΑ: 93874653ΠΩ-Ο9Ν



Ανήκει στην  αριθ. 19/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

    
Σελίδα 9 

 

5. Ο Διαγωνισμός, ως προς το Είδος Α, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης  
http://www.promitheus.gov.gr/ του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) 
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 60 παρ. 2 του ίδιου νόμου. 

Τ Ο Π Ο Σ  -  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

 

26-10-2022 

 

27-10-2022 

και ώρα 09:00 

07-12-2022 

και ώρα 15:00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 14-12-2022 ώρα 11:00. 

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο 
πέραν του περιγραφόμενου στην παρούσα θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα εξετάζονται. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει και στο άρθρο 10 της αριθ. 64233/8-6-2021 Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας(Β’ 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» (εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες και Υπηρεσίες»). 

Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 της Διακήρυξης.  

6. 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 ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72και 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 
συμβάσεων3. 

                                                           
1 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
2 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7. 
3 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης4. 

Οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών συμπράξεων. Οι εν λόγω ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων υποχρεούται να πράξει 
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (ια) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου 2022 (τεύχος L 111) : «Απαγορεύεται η 
ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 
παράγραφοι 1 και 3, παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 
και 14 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ, του άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε), και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 
και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της οδηγίας 
2009/81/ΕΚ, σε ή με: 

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία· 

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή  

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας 
αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν 
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή 
οντοτήτων στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες 
συμβάσεις. 

Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την 

ανάθεση και τη συνέχιση της εκτέλεσης συμβάσεων που προορίζονται για:  

α) τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον παροπλισμό και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, την 

προμήθεια και επανεπεξεργασία καυσίμων και την ασφάλεια μη στρατιωτικών πυρηνικών ικανοτήτων, και 

τη συνέχιση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση των μη στρατιωτικών πυρηνικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια πρόδρομων 

υλικών για την παραγωγή ιατρικών ραδιοϊσοτόπων και παρόμοιων ιατρικών εφαρμογών, κρίσιμων 

τεχνολογιών για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ακτινοβολίας, καθώς και τη συνεργασία στον 

τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως στον κλάδο της έρευνας και 

ανάπτυξης. 

β) τη διακυβερνητική συνεργασία σε διαστημικά προγράμματα 

                                                                                                                                                                                                 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

4 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
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 γ) την παροχή απολύτως αναγκαίων αγαθών ή υπηρεσιών που είναι δυνατό να παρασχεθούν, ή να 

παρασχεθούν σε επαρκείς ποσότητες, μόνο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο  

 δ) τη λειτουργία των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών της Ένωσης και των κρατών μελών 

στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των αποστολών, ή των 

διεθνών οργανισμών στη Ρωσία που απολαύουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 

 ε) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των 

προϊόντων διύλισης πετρελαίου, καθώς και τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και 

σιδηρομεταλλεύματος από τη Ρωσία ή μέσω αυτής στην Ένωση, ή 

στ) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως 

απαριθμούνται στο παράρτημα XXII, έως τις 10 Αυγούστου 2022.  

Η Αναθέτουσα Αρχή  ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.  

7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, 
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την 
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ για 
Προμήθειες και Υπηρεσίες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)  πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, 
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την 
περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

8. Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη 
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., υποβάλει σχετικό αίτημα μέσω αυτής 
συμπληρώνοντας την αναρτημένη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. φόρμα – έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων 
(σε μορφήwordή.pdf). Τονίζεται ότι, επιπλέον της φόρμας – εντύπου που θα αποστέλλει, θα αναγράφει 
στο αίτημα του εάν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εντός ή εκτός Αθηνών, διότι για τις εταιρείες εκτός 
Αθηνών η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω skype, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Τονίζεται 
ότι ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά εταιρεία είναι τα δύο (02) άτομα. 
Δεδομένου ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να διεξαχθεί το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες και το αργότερο έξι 
(06) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, παρακαλούμε όπως 
σχετικά αιτήματα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 17-12-2022. Επισημαίνεται ότι τυχόν 
καθυστέρηση υποβολής αιτήματος εκπαίδευσης πρόκειται να επιφέρει περαιτέρω καθυστέρηση στη 
διεξαγωγή της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων με συνεπαγόμενη ενδεχομένως την μη ορθή τήρηση 
των διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

9. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 
4οςόροφος, τηλ. 213-137-4597/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως (17-12-2022), ήτοι τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές πρόσθετες 
πληροφορίες, σχετικές µε τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 
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60 και 67 του ν. 4412/2016. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών- διευκρινίσεων 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς 
(Προμηθευτές). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει απαραιτήτως να είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών τα οποία υποβάλλονται είτε εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών, είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάζονται. 
Σημειώνεται ότι τόσο ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, όσο και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 ( Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν τα κατωτέρω Παραρτήματα Α’ έως Ε’: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11. Η σύμβαση υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 324 του ν.4700/2020 (Α’ 127), εφόσον η εκτιμώμενη 
αξία των συμβάσεων που πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του τρέχοντος έτους όμοιων-ομοειδών 
αντικειμένων υπερβαίνουν τα ισχύοντα όρια για συμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς 
πόρους. 

12. Η παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο, στο σύνολό της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ιδίως 
στο άρθρο 106. 

13. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. και εν συνεχεία θα καταχωρηθούν τόσο η Προκήρυξη, όσο και η Διακήρυξη στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Επιπλέον, η Διακήρυξη καθώς και η 
Περίληψη αυτής θα καταχωρηθούν στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και 
θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο 
του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση 
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς 
και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ- 

Ο Υπουργός 
 
 

Ιωάννης Πλακιωτάκης 
 

 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ: 
Η αριθ. 19/2022 Διακήρυξη με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Παραρτήματα Α΄ - Ε’. 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (….) Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (μέσω του Γραμματέα αυτής). 
 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤHΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων/Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (μέσω Α.Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε.) 

 
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3. Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. Γρ. κ. Δ.Κ. Δ’  
6. Δ.Η.Δ.ΕΠ. 
7. Υ.Ο.Θ.Ε. 
8. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’  
9. Δ.Ο.Δ. 
10. ΔΙ.Π.Ε.Α.1ο–4ο
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2022 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

για τηνπρομήθεια των κάτωθι ειδών: 

(α) Είδος Α «Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» 

(β) Είδος Β «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη αναγκών της Έδρας Ναυτιλιακού 
Ακολούθου Αμβούργου» 

(γ) Είδος Γ «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη αναγκών της Έδρας Ναυτιλιακού 
Ακολούθου Τόκυο». 

(δ) Είδος Δ «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του 
Υ.Ν.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (αφορά το Είδος Α) 
 

Τίτλος Προμήθειας: 

Είδος (Α) «Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων 
Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ»(εφεξής ‘‘Προμήθεια’’) 

. 

Αναθέτουσα Αρχή: 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών 

Υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα υπό 
προμήθεια είδη : 
Επισπεύδουσα Υπηρεσία – Κύριος του Έργου 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Επικοινωνιών(Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.) 

Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής/ Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών(Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.) 

Είδος Διαδικασίας: 
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Διεθνούς Συμμετοχής 
 

Κριτήριο Ανάθεσης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την  
τιμή. 

Προϋπολογισμός: 

Διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τρία 
λεπτά του ευρώ #289.738,03€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών 
κρατήσεων) (καθαρή – εκτιμώμενη αξία διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες 
εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ # 233.659,70 
€# και Φ.Π.Α. πενήντα έξι χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία 
λεπτά του ευρώ # 56.078,33 €#)  

Κωδικοί CPV: 32321200-1, 51000000-9, 30200000-1, 39000000-2. 

Τόπος Παράδοσης:  Οι αίθουσες 512, 577, 630 και αίθουσα ΥΝΑΝΠ του Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή 
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς) κωδικός NUTS: EL307 
(Πειραιάς και Νήσοι)]. 

Χρόνος παράδοσης:  
 

Είδος Α: Επτά (07) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της 
σύμβασης και σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο Παράρτημα Δ’ – 
Τεχνικές Προδιαγραφές  της παρούσας. 

Χρηματοδότηση: 
ΣΑΕ 789/2, Κωδ. Έργου: 2021ΣΕ78920001, Κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) 5076569, 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας). 
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Κρατήσεις : 
(επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.) 

α) * 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7  του ν. 
4912/2022. 
*Η ως άνω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% 
(ποσό Α’) σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου 
και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Α’ ποσού 
σύμφωνα με το Ν. 4169/1961. 
β)**0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20165 
** H ως άνω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 
2% (ποσό Β’) και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί 
του Β’ ποσού. 
Επιπλέον, η παρούσα προμήθεια υπόκειται και σε οποιεσδήποτε τυχόν 
άλλες κρατήσεις εφόσον προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Παρακράτηση Φόρου : 
(επί της καθαρής συμβατικής αξίας) 

Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%)  επί της καθαρής συμβατικής αξίας για 
αγαθά και οκτώ τοις εκατό (8%) για υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 64 
του Ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Φ.Π.Α.: 

Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) και ιδίως στα 
άρθρα 21 και 27 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
*Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του Φ.Π.Α. θα γίνεται ανάλογη 
αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου. 

Ημερομηνία Διακήρυξης: 21-10-2022 

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.: 

21-10-2022 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 

26-10-2022 

Προθεσμία για υποβολή αιτημάτων παροχής 
διευκρινίσεων / πρόσθετων πληροφοριών 
επί των όρων της διακήρυξης: 

17-11-2022 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής 
προσφορών: 

27-10-2022 και ώρα 09:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών: 

07-12-2022 και ώρα 15:00 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr 

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174106 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 

14-12-2022 και ώρα 11:00 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών 
και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών 
Τακτικών Διαγωνισμών 

Α.Φ.Μ. 997881842 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1041.0000000000.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 (Εντός Λιμένα Πειραιά) 

Πόλη Πειραιάς 

Ταχυδρομικός Κωδικός 185 10 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL307 (Πειραιάς, Νήσοι)  

Τηλέφωνο 213 137 / 4597 / 1081 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dipea.b@yna.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης 

Πλωτάρχης Λ.Σ. (Ν) ΚΟΥΚΟΥΜΑ Παναγιώτα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.hcg.gr / www.ynanp.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο αποτελεί «κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)»και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση Υποτομέας  Κεντρικής Κυβέρνησης. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια τάξη και ασφάλεια καθώς και η Ναυτιλία. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

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

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

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

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

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

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης: 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Το είδος (Α) της παρούσας σύμβασης έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022 
στη ΣΑΕ 789/2, με κωδικό έργου 2021ΣΕ78920001, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 69530/8-7-2022 
(ΑΔΑ:ΨΦΑΗ46ΜΤΡ-40Κ) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-
ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων και περιλαμβάνεται στο έργο 
«Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή» με συνολικό προϋπολογισμό #5.538.333,92€#. 
Η σύμβαση αφορά στο υποέργο με α/α 9 «Πλήρης αναδιαμόρφωση αιθουσών συσκέψεων Αρχηγείου 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», το οποίο περιλαμβάνεται στη Δράση «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της 
προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική 
Ακτοφυλακή», η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο 2 «Σύνορα» και στον Εθνικό Στόχο 6 «Εθνική 
Ικανότητα», του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020», με βάση την αριθ. 
πρωτ.: 621/3-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑ946ΜΔΨΟ-ΤΡ8) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου/Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων/Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 2392/5-7-2022 (ΑΔΑ:97ΗΒ46ΜΔΨΟ-Ψ6Χ) εκδοθείσα  
τροποποίηση αυτής, και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5076569. Το υποέργο αυτό έχει εγκριθεί με 
βάση το υπ’ αριθμόν 340229 εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο πράξης στο ΟΠΣ, αναφορικά με την πράξη (MIS) 
5076569. 
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εθνικούς πόρους. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών τεσσάρων αιθουσών, ήτοι των 
512, 577, 630 και αίθουσας ΥΝΑΝΠ. Για Την επίτευξη του στόχου αυτού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του εξοπλισμού που περιγράφεται αναλυτικά 
στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  

 

Κωδικοί Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) 

ΕΙΔΟΣ  32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 

 51000000-9 
Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες 

εγκατάστασης λογισμικού) 

 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 

 39000000-2 Έπιπλα 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του Είδους Α. 

Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης του Είδους Α, ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες 
επτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και τρία λεπτά του ευρώ #289.738,03€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
λοιπών κρατήσεων) (καθαρή – εκτιμώμενη αξία διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα εννέα 
ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ # 233.659,70 €# και Φ.Π.Α. πενήντα έξι χιλιάδες εβδομήντα οκτώ 
ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ # 56.078,33 €#) 
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Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να 
κατακυρώσει τη σύμβασηγια ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από αυτήν που καθορίζεται 
στα έγγραφα της παρούσας κατά ποσοστό στα εκατό. Συγκεκριμένα, η σύμβαση μπορεί να κατακυρωθεί 
για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που 
αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας.6 

Η διάρκεια της σύμβασης, αναλύεται ως εξής: α) η παράδοση του φυσικού αντικειμένου, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο Παράρτημα Δ΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, ορίζεται σε επτά (07) 
μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης και σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο Παράρτημα Δ’ – Τεχνικές Προδιαγραφές  της παρούσας, β) Η παραλαβή του εξοπλισμού θα 
γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής του ΥΝΑΝΠ, εντός είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερώναπό την έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου για την ολοκλήρωση και το πέρας 
των συμβατικών του υποχρεώσεων (βλ. παρ. 10.2.1. του Παραρτήματος Δ’ – Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσας). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Δ΄ - Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω στην 
απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, και 
στην οποία επισυνάπτονται οι παρόντες όροι της διακήρυξης.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών (υποβολής μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από 
προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της 
προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, είναι η 07-12-2022 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 14-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην 
αίθουσα 318 (3ος όροφος) του κεντρικού κτιρίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1- Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21-10-2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: 2022/S 207-590302]. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο τόσο της Προκήρυξης όσο και της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Επιπλέον, η Διακήρυξη καθώς και η 

                                                           
6 Βλ. άρθρο 105 παρ. 1 , εδ. 2-3 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Περίληψη αυτής καταχωρούνται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αριθμό -174106-, 

Η Διακήρυξη καθώς και η Περίληψη αυτής θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.hcg.grστη διαδρομή: «Διαγωνισμοί-Προμήθειες» και στο 
σύνδεσμο «Τακτικοί Διαγωνισμοί» καθώς και στην διεύθυνση (URL) : www.ynanp.gr στο σύνδεσμο 
«Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις» και στο σύνδεσμο «Ανακοινώσεις» 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες, 
δ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016, 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 
 
H Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό 
και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των διαδικασιών 
σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, 
καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016. H Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση ύπαρξης πιθανής 
σύγκρουσης συμφερόντων θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση επί της συνδρομής ή μη αυτής σύμφωνα 
τα οριζόμενα στο προαναφερθέν άρθρο. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=3
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=7&year=&tag=
http://www.ynanp.gr/
https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/?category=7
https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/
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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: 

• η  αριθ. 2022/S 207-590302 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα Α’ έως E’που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής 

- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)  

- Υπόδειγμα της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 

- Ρήτρα Ακεραιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

- Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 

- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [Ε.Ε.Ε.Σ.] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά (σχετικές αναρτήσεις θα πραγματοποιούνται 
μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Tα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότεροείκοσι (20) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 17-11-2022, και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του Ν.4412/2016. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους 
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), εντός της ως άνω ταχθείσας ημερομηνίας, και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε εκπρόθεσμα, είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό»7) και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.8. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής9 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφρασή  τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την μετάφραση των ως άνω εντύπων, με έξοδα του 
συμμετέχοντα μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί προς τούτο. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 2.2.2, 4.1 και 6.4 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α’ 13)10, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

                                                           
7 Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του 

simaphttps://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-
44d1-97d5-0babe74629f4 

8 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

9 Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
10 Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4
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στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

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

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

(Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12- 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Α  ́137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

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

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») 

επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, στο πλαίσιο ενάσκησης 

των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων του. 

2.1.6.1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας του 

Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 

➢ Υπεύθυνος Επεξεργασίας: 
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Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (Αναθέτουσα Αρχή) δια της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών/Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήματος Β΄ Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών 

Διαγωνισμών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Β΄).  

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 

Τηλέφωνο 213-137-1081 

Η/Τ: dipea.b@yna.gov.gr 

➢ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.: 

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 

https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄204), ως ισχύει  και του άρθρου 38 του 

ν.4412/2016 (Α΄147) , ως ισχύει , για θέματα ανάπτυξης, χρήσης  και υποστήριξης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) υφίσταται ξεχωριστός Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  36 και 37   του ν.4412/2016 (Α΄147) , ως ισχύει  και τηςαριθ. 
64233/8-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», για θέματα ανάπτυξης, χρήσης  και υποστήριξης 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) υφίσταται ξεχωριστός Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας. 

➢ Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την εκτέλεση σύμβασης: 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (Δικαιούχος) δια της αρμόδιας Επισπεύδουσας Διεύθυνσης, ήτοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.).  
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 
Τηλέφωνο 213-137-1116/1066/4541 
Η/Τ: didep@hcg.gr 

2.1.6.2. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας: 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του φακέλου προσφοράς, η ανάθεση και αποπληρωμή της 
σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), η εκπλήρωση των εκ του 
νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 
συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)  και για την ενημέρωση των προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο, το οποίο 
είναι το ίδιο προσφέρων ή νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος. 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η 
ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου και 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
mailto:didep@hcg.gr
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γενικά κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 του 
Γ.Κ.Π.Δ. 

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

α. Άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση β΄ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης 
της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση 
του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης». 

β. Άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με 
έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας». 

γ. Άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση ε΄ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση 
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει 
ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» και το άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137). 

 δ.  Άρθρο 10 του Γ.Κ.Π.Δ. για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται από τις διατάξεις 
των άρθρων 73,74 και 80 του ν.4412/2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

Παρατίθενται ακολούθως, οι διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων η 
επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση: 

α. Άρθρο 59 του Π.Δ. 13/2018 (Α΄ 26). 

β. ν.4150/2013 (Α΄102), όπως ισχύει. 

γ. άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του ν. 2690/1999 ΄΄Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας΄΄ όπως ισχύει. 

δ.ν.4412/2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ε. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α΄184), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

στ.Η αριθ. 64233/8-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ». 

ζ.Η αριθ. 76928/09-07-2021 Κ.Υ.Α.(Β’ 3075 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)»). 

Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Το υποκείμενο των δεδομένων, ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος, λοιπές 
Δημόσιες Αρχές (Εισαγγελικές Αρχές, Ε.Φ.Κ.Α.,ΓΕ.Μ.Η.), οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των 
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικών, πληροφοριακά συστήματα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

2.1.6.3. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

α. Αρμόδια όργανα- Υπηρεσίες- στελέχη  εντός του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), δηλαδή οι 
σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, χειριστές του Διαγωνισμού και 
λοιποί εν γένει προστηθέντες αυτής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

β. Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

γ.  Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 



ΑΔΑ: 93874653ΠΩ-Ο9Ν



Ανήκει στην  αριθ. 19/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

    
Σελίδα 27 

δ. Διαχειριστικές και Ελεγκτικές Αρχές των Ταμείων Χρηματοδότησης (ενδεικτικά Τ.Ε.Α., Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Σ.Π.Α., 

ΕΠΑλΘ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ). Κατά περίπτωση, πρόσβαση στα δεδομένα δύναται να έχουν 

εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία) αποκλειστικά στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων με την 

Αναθέτουσα Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.). 

ε. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να διαβιβασθούν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε 

περίπτωση που ισχύει το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει ή κατόπιν 

εισαγγελικής παραγγελίας. 

2.1.6.4. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες: 

Το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.ΔΟ.Υ./ΔΙ.ΠΕ.Α. Β΄ δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, εκτός 

της περίπτωσης έτερων συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π. δια της Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α Β΄) δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων 

αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη νομοθεσία, 

δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε 

έγγραφα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση 

στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο 

συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή 

εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω 

δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων 

ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Για την εξέταση καταγγελιών, το κείμενο αυτής γνωστοποιείται στον καταγγελλόμενο για να εκθέσει τις 

απόψεις του. Εάν ο καταγγέλλων δεν επιθυμεί προσωπικά του δεδομένα να γνωστοποιηθούν στον 

καταγγελλόμενο, πρέπει να αναφέρει, τεκμηριώσει και εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν 

επιθυμεί να γνωστοποιηθούν τα συγκεκριμένα προσωπικά του δεδομένα στον καταγγελλόμενο. 

Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α Β΄, κατόπιν επικοινωνίας μαζί του, θα αποφασίσει σχετικά.  

Σε περίπτωση άσκησης προδικαστικών προσφυγών, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του άρθρου 360 

και επόμενων του ν.4412/2016 (Α΄147), ως ισχύουν και του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», ως ισχύει, 

αναφορικά με τη διαβίβαση/γνωστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε αποδέκτες που 

προβλέπονται από την προαναφερθείσα νομοθεσία. 

2.1.6.5. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων 

Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (05) ετών, για μελλοντικούς 

φορολογικούς - δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 
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2.1.6.6.  Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. 

2.1.6.7. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους 

Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε προσφέρων είτε νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος (υποκείμενο 

των δεδομένων), μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που 

τους παρέχονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.): 

α. δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του Γ.Κ.Π.Δ., 

β. δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του Γ.Κ.Π.Δ., 

γ. δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του Γ.Κ.Π.Δ., 

δ. δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του Γ.Κ.Π.Δ., μετά την παρέλευση του 

χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην πργ.  4. 

ε. δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του Γ.Κ.Π.Δ., 

στ. δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας του άρθρου 19 του Γ.Κ.Π.Δ., το οποίο εξετάζεται κατά 

περίπτωση. 

ζ. δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του Γ.Κ.Π.Δ., το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση. 

η. δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των 

δεδομένων, όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο 

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων κατά το άρθρο 34 του Γ.Κ.Π.Δ. 

Η άσκηση των δικαιωμάτων πραγματοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων στις περιπτώσεις και με 

τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του Γ.Κ.Π.Δ., αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στην 

ταχυδρομική διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ήτοι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής δια της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνσης Προμηθειών και 

ΕποπτείαςΑποθηκών/Τμήματος Β΄ Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών 

(Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Β΄) / Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 

185 10, Πειραιάς, Τηλέφωνο 213-137-1081 είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Η/Τ: dipea.b@yna.gov.gr). 

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του Υποκειμένου των 

Δεδομένων, το Υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνεί και με την Υπεύθυνη Προστασίας 

Δεδομένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Στοιχεία 

επικοινωνίας:https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/). 

H Αναθέτουσα Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

2.1.6.8. Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Για 

την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, το υποκείμενο μπορεί να επισκεφθεί 

την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή), όπου υπάρχουν αναλυτικές 

πληροφορίες. 

http://www.dpa.gr/
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2.1.6.9. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την εκτέλεση της σύμβασης – Κατάρτιση 

ειδικότερης σύμβασης μεταξύ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του αναδόχου 

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της καθ’ ύλην αρμόδιας/επισπεύδουσας Υπηρεσίας του Υπεύθυνου 

Επεξεργασίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) η εκπόνηση και προώθηση προς υπογραφή τυχόν ειδικότερης 

σύμβασης/συμφωνίας μεταξύ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση της 

σύμβασης αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου ως εκτελούντος την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. 

2.1.7 Εμπιστευτικότητα 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία 

αναφορικά τόσο με τις δραστηριότητες όσο και με τους χώρους όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, τα 

οποία ήθελε περιέλθουν σε γνώση του με οποιονδήποτε τρόπο είτε κατά την εργασία του στους χώρους 

αυτούς (σε περίπτωση εκτέλεσης της σύμβασης) είτε και στο στάδιο πριν ή κατά την υποβολή της 

προσφοράς του. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν επιπλέον την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 

προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν ή 

προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Η υποχρέωση αυτή ισχύει 

τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της σύμβασης. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

2.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασηςέχουν 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 ΣΔΣ11, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 712και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

                                                           
11 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
12 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7. 
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με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης13. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (ια) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου 2022 (τεύχος L 111) : «Απαγορεύεται η 

ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 

παράγραφοι 1 και 3, παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 

και 14 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ1 , των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ2 , του άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε) και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 

και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ3 , καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της 

οδηγίας 2009/81/ΕΚ4 , σε ή με: 

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία.  

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα 

σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας 

παραγράφου ή  

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας 

αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν 

αντιστοιχούν σε περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, 

προμηθευτών ή οντοτήτων στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις 

δημόσιες συμβάσεις.» 

Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την 

ανάθεση και τη συνέχιση της εκτέλεσης συμβάσεων που προορίζονται για:  

α) τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον παροπλισμό και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, την 

προμήθεια και επανεπεξεργασία καυσίμων και την ασφάλεια μη στρατιωτικών πυρηνικών ικανοτήτων, και 

τη συνέχιση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση των μη στρατιωτικών πυρηνικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια πρόδρομων 

υλικών για την παραγωγή ιατρικών ραδιοϊσοτόπων και παρόμοιων ιατρικών εφαρμογών, κρίσιμων 

τεχνολογιών για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ακτινοβολίας, καθώς και τη συνεργασία στον 

τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως στον κλάδο της έρευνας και 

ανάπτυξης. 

β) τη διακυβερνητική συνεργασία σε διαστημικά προγράμματα 

γ) την παροχή απολύτως αναγκαίων αγαθών ή υπηρεσιών που είναι δυνατό να παρασχεθούν, ή να 

παρασχεθούν σε επαρκείς ποσότητες, μόνο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο  

 δ) τη λειτουργία των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών της Ένωσης και των κρατών μελών 

στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των αποστολών, ή των 

διεθνών οργανισμών στη Ρωσία που απολαύουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 

                                                           
13 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
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 ε) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των 

προϊόντων διύλισης πετρελαίου, καθώς και τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και 

σιδηρομεταλλεύματος από τη Ρωσία ή μέσω αυτής στην Ένωση, ή 

στ) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως 

απαριθμούνται στο παράρτημα XXII, έως τις 10 Αυγούστου 2022.  

Η Αναθέτουσα Αρχή  ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας. 

2.2.1.2 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ’ όσον η 
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 
2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των τυχόν δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο. Συγκεκριμένα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής/γραμματίου καθορίζεται 
στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και δεκαεννέα λεπτών του ευρώ 
#4.673,19€#. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας 
διακήρυξης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’). 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 08-01-2024, 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. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής, με την επιφύλαξη του όρου 2.2.2.3 της παρούσας, επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μετά:  

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

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 
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Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης 
αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 
ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως. 

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

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

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7 της 
παρούσας, 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά (παράγραφοι 
2.2.8. και 3.2),  

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,  

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί14, 

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

η) στην περίπτωση που κριθεί η προσφορά του οικονομικού φορέα ως μη κανονική σύμφωνα με το άρθρο 
88 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη15καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

                                                           
14 Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
15 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Ειδικότερα, 

επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, 
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 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 στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία),236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ)2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση 
της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 
187Α και187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 
103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EEL 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή  
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β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,  

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου,  

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

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.16 

2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, ή 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.17 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:18 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,19 περί αρχών που εφαρμόζονται στις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ήτοι των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),  

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισηςή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

                                                           
16 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017 και τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 22 του ν. 4782/2021.  
17 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2A του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
18 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 

ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

19 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της 
περ. (β).20 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις 
που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.8.2. τη 
παρούσας,  

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

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός.21 

 
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

                                                           
20 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  

21 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
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3310/200522, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).23 Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν 
τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο 
μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της 
αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 
δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 
firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 
αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 
δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 
χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.24 

 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας, 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. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παρ. 2.2.3.1 καιστην παρ. 2.2.3.3, εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). 

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 
καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ήπαραπτωμάτων. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

                                                           
22 Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από «μη 

συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήματος, Α` 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με 
ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε 
επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας εφαρμόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, απαγορεύεται η 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον 
κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - 
μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη 
Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις 
περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.»  

23  Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.4 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης 
υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου 
αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

24 Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21 
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2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016,25η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. 
Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση για 
τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την παρ. 7 και χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη της επιτροπής της παρ. 9του άρnθρου 73 του ν. 4412/2016.26 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί η ποινή του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 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 δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 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 μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιώνγια τις 
τρεις (03) τελευταίες οικονομικές χρήσεις ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προϋπολογισθείσας αξίας 
της σύμβασης της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (εκτιμώμενη αξία), ήτοι σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα 
ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (46.731,94 €). 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο 
κύκλος εργασιών θα αφορά από την έναρξη των δραστηριοτήτων του. 

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

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα27 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς ή ένωση οικονομικών φορέων απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών (03) 
τελευταίων ετών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (02) συμβάσεις 

                                                           
25 Πρβλ. απόφαση  αριθ. 49341/19-5-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ/25-5-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση 

της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
26 Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται με το άρθρο 22 του ν. 

4782/2021 (Α’ 36), εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση που εκδόθηκε δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
27 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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συνολικής αξίας όσο ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης, με αντικείμενο την εγκατάσταση 
οπτικοακουστικών συστημάτων σε αίθουσες συναντήσεων. 
Προς διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία συμβάσεων 
που παραδόθηκαν/ εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός των 
τελευταίων πέντε (05) ετών. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.7. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.7.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων28 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (του άρθρου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (του άρθρου 
2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 
αυτούς29. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

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

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

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 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 οι λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό 
φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του 
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.7.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας30. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.8. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του Ε.Ε.Ε.Σ., 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
                                                           
28 Άρθρο 78 ν. 4412/2016 
29 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 του ν. 4782/2021. Δύνανται, επίσης, να 

στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ 
τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

30 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
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2.2.8.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση31. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας32.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή33.  

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7της παρούσης,προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα ΠαράρτημαΕ’, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ34 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Παραρτήματος 135, λαμβάνοντας υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2.4.3.1 της 
παρούσας. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

                                                           
31 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
32 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
33 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
34 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

35 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία PromitheusESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.grΠρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, στο 
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης. 

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

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

2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2.2.3.1 και στην περ. β’ της παρ. 2.2.3.3. της παρούσας, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2.2.3.2 της παρούσας, εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω περ. (α), 

γ)τα δικαιολογητικά που αφορούν στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσας περί κριτηρίων 

επιλογής, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα 

πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση 

ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους, εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και 

είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους, 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και 

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

υποβολή των δικαιολογητικών. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω36. 

                                                           
36 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων .που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
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Επισημαίνεται ότι αν το αρμόδιο για την έκδοση των κατωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 
του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1. 

β) Για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 
Επιπλέον απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

                                                                                                                                                                                                 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

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

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ της παρούσας οι προσφέροντες υποβάλλουν πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.4. δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών37, που καθορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρείαή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε 
ανώνυμη εταιρεία3839 (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.4 της παρούσας 
ανωτέρω).   

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την 

περ. α) της παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.4, για την απόδειξη του ελέγχου 

δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική 

του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 

που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 

δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.4. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

                                                           
37 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
38 Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με 

την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1) 
39 ΠρβλΣτΕ 303/2020 (Επταμελής) 
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- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 

είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 

κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 

εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 

ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 

τους είναι ονομαστικές. 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 

των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 

της προσφοράς.     

Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 

των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για 

την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου. 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 

Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή 

δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην 

αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη 

κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε 

βάρος της εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της 

έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
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Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 

3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 

συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των 

παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 

Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

Προς το σκοπό αυτό ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, 

προσκομίζει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την 

ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

στ) Για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.40 

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 
Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας 
τριετίας, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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.41 

                                                           
40 Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  
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Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει οικονομικές καταστάσεις για 
όσο χρόνο λειτουργεί. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
κατάλογο των εκτελεσθεισών, κατά τον ανωτέρω όρο, συμβάσεων προμηθειών, αναφέροντας την 
αναθέτουσα αρχή/πελάτη προς τον οποίο εκτέλεσαν την προμήθεια, σύντομη περιγραφή της 
προμήθειας/φυσικού αντικειμένου, διάρκεια εκτέλεσης (ιδίως χρόνος παράδοσης), ποσό ή εύρος ποσού. 
Ο κατάλογος αυτός θα συνοδεύεται από σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής ή βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης, από τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των όρων του 2.2.6. κατά τα ανωτέρω, καθώς επίσης 
και εάν περατώθηκαν κανονικά, δηλώνοντας κατά πόσο τα παραδοθέντα υλικά συμμορφώνονταν ως προς 
τις απαιτήσεις και τους όρους της εκάστοτε σύμβασης ή/και την επιτυχή υλοποίηση του εκάστοτε έργου 
ή/και την ικανοποιητική λειτουργία των προσφερθέντων ειδών. 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ42, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης43, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

                                                                                                                                                                                                 
41 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 29 
του ν. 4782/21) 

42   Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον 

ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην 

ημεδαπή, 
ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
43 Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση 

και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
    Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του Γ.Ε.Μ.Η., εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, περ. β. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 93 του ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει. 
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7. για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.Ειδικότερα, 
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προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται 
από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Δεδομένου ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, 
σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες,δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Δ’ της Διακήρυξης, 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό προμήθεια Ειδών. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
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αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.44 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα45, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 22, 36 και 37,όπως ισχύουνκαι στην κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα αριθ. 64233/8-6-2021 (Β΄2453) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύεικαι τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία 
οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με 
αιτιολογημένη απόφασή της λαμβάνοντας άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του 
ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η 
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της, καθορίζοντας  τον τρόπο συνέχισης και 
διεξαγωγής της διαδικασίας . 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα,σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

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

και 

(β) έναν ηλεκτρονικό(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενωνδικαιολογητικών.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

                                                           
44 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
45     Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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. Σε περίπτωση που η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα κριθεί ως ανεπαρκής από το 
αποφαινόμενο όργανο κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, θα ζητείται η συγκατάθεση του 
οικονομικού φορέα περί αποχαρακτηρισμού της εμπιστευτικότητας για όσα δικαιολογητικά/λοιπά 
στοιχεία προσφοράς δεν τεκμηριώνεται αυτή, ειδάλλως η προσφορά θα απορρίπτεται. 

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

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. 
Ταηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν46. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 2747 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

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

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

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 48 

                                                           
46 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
47 Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

48 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ49 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού,τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199950, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο51.  

Οι ως άνω φάκελοι κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού 

(με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού ιδιοχείρως 

στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού από εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

Ειδικότερα μπορεί να κατατίθενται:  

α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο(Υλοποίησης Προμηθειών 

Τακτικώνδιαγωνισμών), στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Πειραιάς, 4οςόροφος, γραφείο 422, τηλ. 

213-1371190/4597, όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 10.00 έως 14.30 μ.μ., με την 

απαραίτητηπροϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα πριντην ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού. 

β) Στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

αυτού, ΑκτήΒασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 3οςόροφος, γραφείο318, τηλ. 213-1374219 

(γραμματέας Επιτροπής). 

 

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

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

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

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961, 

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

                                                           
49 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

50 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
51 Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

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

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

Ελλάδας και Κύπρου – 5-3-1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση 

ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014). Επίσης απαλλάσσονται από 

την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές 

κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την 

υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον 

όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές 

του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

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

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

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

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

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

Ο σφραγισμένος φάκελος που υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα είτε στο κατάστημα της 

αναθέτουσας αρχής, είτε στην Επιτροπή του Διαγωνισμού,πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, τη 

διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου  και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου 

[σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της], 

καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν πρέπει, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και 
να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Διακήρυξη  ……./2022 

 «Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση 

Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ……./……../2022 

Αριθμός συστημικού διαγωνισμού:………….. 

(Συμπληρώνεται από τον ανάδοχο ανάλογα με το είδος για το οποίο συμμετέχει) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ……./……../2022 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά 
συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουνμε ποινή αποκλεισμού52: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως 
προβλέπεται στο  άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύεικαι τη συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που 
παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα άρθρα 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης,  και Γ) Υπεύθυνη Δήλωση, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη 
από τον προσφέροντα, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 
2022. 

Επιπλέον δε και προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβάλλεται: Δ) Αίτηση Συμμετοχής, σε μορφή 
επιστολής, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα. 

Ειδικότερα αναφέρονται τα κάτωθι: 
Α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ): Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 
ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ε’)53. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών Ε.Ε.Ε.Σ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα Ε.Ε.Ε.Σ. καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο 

                                                           
52 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 
53 Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προκειμένου να διαμορφώσει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει 

να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα: 
 α) Λήψη και αποθήκευση στον Η/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει 

αναρτημένο σε μορφή .xml στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα άλλα συνημμένα αρχεία της παρούσας προκήρυξης. 
 β) Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/. 
 γ) Επιλογή «Οικονομικός Φορέας» και στη συνέχεια «Εισαγωγή ΕΕΕΣ». 
 δ) Τηλεφόρτωση του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ (σύμφωνα με το βήμα α) 
 ε) Συμπλήρωση και επιλογή ηλεκτρονικά των πεδίων που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και των 

πεδίων με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι εφικτό, ηλεκτρονική υπογραφή του εγγράφου στο κατάλληλο 
σημείο. 

 στ) Επιλογή «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του με χρήση 
κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον MicrosoftWindows, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως 
αρχείο PDF μέσω του φυλλομετρητήChrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον 
MacOSX ή Linux, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

 ζ) Ηλεκτρονική υπογραφή του αρχείου .pdf που εκτυπώθηκε (ακόμη και εάν έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα). 
 η) Υποβολή του αρχείου ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του μαζί με τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

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. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα54 ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3. της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.55 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο Ε.Ε.Ε.Σ. 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 αυτής56. Επιπλέον, 
όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 της 
παρούσας, το Ε.Ε.Ε.Σ. περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς.  

Σε αυτή την περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας θα αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, επισυνάπτει χωριστό/α έντυπο/α ΕΕΕΣ, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο/α από τον/τους οικονομικό/ούς φορέα/εις που θα 
παράσχει/ουν στήριξη ή/και τον/ους υπεργολάβο/ους (βλ. και άρθρο 131 παρ. 7 του Ν.4412/2016). 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
Ε.Ε.Ε.Σ. και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του στο Ε.Ε.Ε.Σ., ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με 
επίκαιρο Ε.Ε.Ε.Σ.57Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που 
παρέχει στο Ε.Ε.Ε.Σ. με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλει μαζί με αυτό.58 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του Ε.Ε.Ε.Σ.,59 την κατάστασή του 
σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης60 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

                                                           
54 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 και τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 28 του ν. 4782/2021. 
55 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

56 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
57 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36Α’). 
58 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
59 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
60 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
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3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης61. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
Ε.Ε.Ε.Σ., με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του62. 

Β) Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2.2.2 καθώς και το Υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος Α’ της παρούσας 
διακήρυξης, επισημαίνεται δε ότι οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που 
εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2.4.2.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Γ) Υπεύθυνη Δήλωση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης 
Απριλίου 2022, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3697/6-7-2022 (ΑΔΑ: 69Η3ΟΞΤΒ-ΠΚΣ) έγγραφο της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, οι προσφέροντες απαιτείται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη 
από εκπρόσωπο του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, με το εξής περιεχόμενο: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία πουεκπροσωπώ και εκτελεί τη 
σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς πουπεριλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών 
της Ρωσίαςπου αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε απότον με αριθ. 
2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. 

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : 

(α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλητης κοινοπραξίας 
μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη 
Ρωσία· 

(β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλητης κοινοπραξίας 
μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου ταδικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα 
ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοιςεκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της 
παρούσας παραγράφου · 

(γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ήνομικό πρόσωπο, 
οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολήοντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) 
παραπάνω, 

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρωστοιχεία α) έως γ), 
άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων,προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των 
οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τονοποίον εκπροσωπώ.» 

Δ) Αίτηση Συμμετοχής: Προς διευκόλυνση της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων οι συμμετέχοντες, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με 
μορφή επιστολής, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα αναγράφουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

                                                           
61 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
62 Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
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α) την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται (ήτοι Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών), 

β) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνουκαι τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε περίπτωση 
αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση 
Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της. 

γ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (Αριθμός Διακήρυξης, Τίτλος αυτής όπως αναγράφεται στο 
εξώφυλλό της και Αριθμός του συστημικού διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλεται προσφορά), 

δ) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, 

ε) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής, 

στ) ότι δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με απόφαση της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ούτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι 
με τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του 
Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,  

ζ) εάν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο συμμετέχων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων φορέων και 
αναφορά της επωνυμίας αυτών,  

η) εάν προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
και αναφορά της επωνυμίας αυτών και το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου της σύμβασης και 

θ) το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

2.4.3.2. Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα6364. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουντο τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν65. 

Επίσης, στον συγκεκριμένο φάκελο υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά ή/και οι σχετικές 
δηλώσεις που απαιτούνται από το Παράρτημα Δ’ της παρούσας διακήρυξης «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

Στην Τεχνική Προσφορά, µε ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη - 
στοιχεία τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονομική προσφορά. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω: 

                                                           
63 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016 
64 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

65 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
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Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των όποιων κρατήσεων υπέρ 
τρίτων και κάθε είδουςεπιβάρυνσης κατά την κείμενη νομοθεσία, και λοιπών δαπανών για παράδοση του 
εξοπλισμού ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις [όπως αυτές αναγράφονται στις Γενικές 
Πληροφορίες της παρούσης], ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του είδους στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται όσες προσφορές υποβάλλονται από προσφέροντες, οι οποίοι δεν 
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Επιπλέον, θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δεν 
δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια 
η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του Ν.4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και δ) θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή προσαύξησης της τιμής.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στο άρθρο 5.1 της παρούσας διακήρυξης. Ο τρόπος πληρωμής θα προσδιορισθεί με 
επιστολή σε ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, από τον προσφέροντα, μόνο εντός 
του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Οικονομικά στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ’ Τεχνικές 
Προδιαγραφές θα κατατεθούν μόνο εντός του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» σε ηλεκτρονικό 
αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 

Οι τιμές υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων ως κατωτέρω:  

α)* 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει)66 .Η κράτηση αυτή καταβάλλεται κανονικά μέχρι καταργήσεώς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4912/2022. 

β)* 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7  του ν. 4912/2022) 

*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με τα 
άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% 
επί του Α’ ποσού σύμφωνα με το Ν. 4169/1961. 

                                                           
66 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
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γ)**0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201667 
** H ως άνω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 2% (ποσό Β’) και εισφορά υπέρ 
Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Β’ ποσού. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στη 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ήτοι μέχρι 08-12-2023. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια.Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για 
τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς ήδεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στα άρθρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλου 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, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίεςή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο Ε.Ε.Ε.Σ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

                                                           
67 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως 

άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.1.2.1 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 το άρθρο 3.1.2.1. της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο (02) 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 άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

θ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

ι) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ια) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη περί κριτηρίων επιλογής, 

ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016 διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, 

ιγ) στην περίπτωση που κριθεί η προσφορά του οικονομικού φορέα ως μη κανονική σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

ιδ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 14-12-2022 και ώρα 11:00, 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμούκαι την Αναθέτουσα Αρχή.68 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Ε.Ε.Ε.Σ., ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.Η 
συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται 
η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα69. 

Ειδικότερα: 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

                                                           
68 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
69 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων  («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην 
ΑΕΠΠ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 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 ηλεκτρονική πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
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σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.4 -2.2.7 αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη (3η)  
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης,προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή(Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών 
και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη, 
Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά, Τ.Κ. 185 10, γραφείο 422, 4ος όροφος), σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 
μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 2.4.2.570. 

Η προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, θα γίνεται 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό, δηλαδή, Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών. 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης, ο συστημικός αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης, 

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 

ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη, 

στ) Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Δεν πρέπει, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και 
να σφραγισθούν εκ νέου χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του προσφέροντος, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας), εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινίσεις με την έννοια του άρθρου 102 του 
ν.4412/2016 όπως ισχύει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε 
αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
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προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται ηπροσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκανμε το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 είναι εκ 
προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι και την 
ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις του άρθρου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
αρμόδια Επιτροπή, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού 
οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από 
αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας κατά ποσοστό στα εκατό. Συγκεκριμένα, η σύμβαση 
μπορεί να κατακυρωθείγια το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της 
ποσότητας αγαθών που αναφέρονται στα έγγραφα της παρούσας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1.Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
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πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής . Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην ΑΕΠΠ), σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην 
Α.Ε.Π.Π.) και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί 
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,περί δικαστικής προστασίας 
στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του τυχόν προσυμβατικού ελέγχου 
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 71.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

                                                           
71 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν τροποποιήσεων 
αυτής, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV, άρθρα 345 έως 374, του ν. 4412/2016. Ειδικότερα: 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην 
Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επόμενα του ν. 4412/2016 και τον 
Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του72 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης73 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσηςκαι λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5974. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας«Επικοινωνία» 

                                                           
72 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
73 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
74 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art345
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στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή»σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Αρχής επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 20 π.δ. 39/2017. 
Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1 έως 4  του π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 
στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την 
Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας 
αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Πειραιά75.Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 

                                                           
75Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό 

Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων 
(15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η 
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απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου 
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά 
και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.76 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.77 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.78 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

                                                                                                                                                                                                 
α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης,  το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο 
της Επικρατείας αναλόγως.  

 
76Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
77Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
78Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Επισημαίνεται ότι, κατόπιν έκδοσης του ν. 4912/2022, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια 
διαφοροποίηση ως προς την περιγραφόμενη παραπάνω διαδικασία επί των προδικαστικών 
προσφυγών με βάση είτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., που πρόκειται να εκδοθεί είτε με 
βάση οποιοδήποτε άλλο σχετικό νομοθέτημα, υπερισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις και 
διαφοροποιείται αντίστοιχα η ανωτέρω διαδικασία. 

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, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας. 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.  
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω 
μηυποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων τωνπροσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 τουάρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:   
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή 
την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106,  
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώςκαι η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 
φορέα για τονοποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονικήεκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97,περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 
προστασίαςτου περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί της εκτιμώμενηςαξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α. και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν 
δικαιώματα προαίρεσης), ήτοι εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά του 
ευρώ #9.346,39 €# και κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά τρείς (03) μήνες μεγαλύτερος από 
την ημερομηνία λήξης του χρόνου παράδοσης του Είδους της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης αυτής 
κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 2.1.5 της παρούσας στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα Β’ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ 
της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της 
τροποποιητικής σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση παραβίασηςαπό τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής,σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της παρούσας, απαιτείται από τον 
ανάδοχο«εγγύηση προκαταβολής», για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ’ 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης. Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από 
την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται με επιτόκιο, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής 
μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με το άρθρο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύει και τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Η 
προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το 
αντικείμενο της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης ή στην περίπτωση 
που τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθώνπου παραλήφθηκε οριστικά μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή 
τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή  των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής (στην περίπτωση οριστικής παραλαβής) 
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καθώς και η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση (στην περίπτωση τμηματικής παραλαβής) γίνεται μετά 
από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4 της παρούσας Διακήρυξης.  

Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας»για το υπό προμήθεια είδος ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της  (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ανέρχεται στο ποσό τωνέντεκα χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ #11.682,99 €#.  

Ο χρόνος ισχύος της θα άρχεται από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 

υπό προμήθεια είδους και θα είναι κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερος από τονχρόνο εγγυημένης 

λειτουργίας,όπως ορίζεται στο άρθρο 6.4 της παρούσας. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με 

το Υπόδειγμα Δ’ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 

του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της παρούσας79. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

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. 

4.3 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 δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

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

4.3.2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4624/2019 σχετικά με 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / GeneralDataProtectionRegulation – 
GDPR). 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

                                                           
79 Άρθρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και 
τιςαποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης80.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4. Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την προαναφερθείσα διαδικασία. Στην περίπτωση 
αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που είχε 
προσκομίσει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο στη διαγωνιστική διαδικασία, τα οποία θα 
αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση. Η ίδια διαδικασία 
υποβολής δικαιολογητικών και αξιολόγησης από την αναθέτουσα αρχή θα γίνει σε περίπτωση κατά την 
οποία ο ανάδοχος είχε στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
επάρκεια, ή/και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 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. 

                                                           
80Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
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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.  

4.4.4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της Σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, τότε αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του αναφερόμενου στην ενότητα 
Β.9 του άρθρου 2.2.8.2. της παρούσης δικαιολογητικού (είτε ιδιωτικό συμφωνητικό είτε υπεύθυνη 
δήλωση). 

4.5 Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και 
προεγκρίσεως της  Υπεύθυνης Αρχής, όπου αυτό απαιτείται. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας81, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον 
επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός 
είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)82. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

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. 

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

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος, ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι 

                                                           
81      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
82      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση 

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
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είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ’ (Ρήτρα 
Ακεραιότητας) της παρούσας και το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:  

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπό 
προμήθεια ειδών/υπηρεσιών, 

ή 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 7 
του ν. 4412/2016,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική 
παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες83, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση 
του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής84. 

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

Οι προσφέροντες δύνανται να επιλέξουν με σχετική δήλωσή τους στον (υπο)φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς τους έναν εκ των ανωτέρω [(α), (β)] τρόπων, σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη ως 
τρόπος πληρωμής η περίπτωση α), ήτοι η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών. 

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

α)* 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7  του ν. 4912/2022) 

*Η ως άνω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με τα 
άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% 
επί του Α’ ποσού σύμφωνα με το Ν. 4169/1961. 

β)**0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201685 

                                                           
83 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής της 
84 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
85 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως 

άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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** H ως άνω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 2% (ποσό Β’) και εισφορά υπέρ 
Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Β’ ποσού. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4%  ή/και 8% επί του καθαρού ποσού, αναλόγως αν πρόκειται για προμήθεια αγαθού ή 
παροχή υπηρεσίας. 

Οι υπέρ του δημοσίου ή τρίτων κρατήσεις για φόρους, τέλη ή δικαιώματα κλπ αφαιρούνται από την 
πληρωμή του δικαιούχου. 

5.1.3. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών θα γίνει, ύστερα από 
έγγραφη εντολή της αρμόδιας οικονομικής Υπηρεσίας του πρώτου συμβαλλόμενου και μετά από τη 
διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στο 
όνομα της αναδόχου εταιρείας μέχρι του συμβατικού ποσού. 

Διευκρινίζεται ότι: 

1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην 
αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού/ών ασφαλιστικού/ών φορέα/ων από το/τα οποίο/α να προκύπτει 
ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς αυτό/ά, καθώς και πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας 
διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στον ασφαλιστικό φορέα ή στο Δημόσιο 
αντίστοιχα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Πιστοποιητικά απαιτούνται από όλους τους οργανισμούς 
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ο ανάδοχος σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και προσωρινού αναδόχου. 

2. Η υποβολή του τιμολογίου από τον προμηθευτή δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και η εξόφλησή του θα γίνει εντός των προβλεπόμενων στη 
νομοθεσία προθεσμιών.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις - Ρήτρες 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης, ήτοι εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,  

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή δεν 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 
203 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ’, 
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών, στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, θέτοντας προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημερών, για τη συμμόρφωσή του. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση 

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

γ) Όπως ορίζεται από την περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, καταλογισμός του 
διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα  που είχε λάβει μέρος 
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν 
αποδεχθεί  την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 
προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με 
διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.  

Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 

δ) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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5.2.2. Αν τα είδη παραδοθούν/εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, 
χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση/εγκατάσταση ή 
αντικατάσταση των ειδών, 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. 

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

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

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

5.2.3. Στον Ανάδοχο πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεων επιβάλλονται 
ρήτρες όπως αυτές καθορίζονται αναλυτικά στους όρους του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 
(Παράρτημα Δ΄) της παρούσας. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις - Ρήτρες), 6.1 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
6.3 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
(Υ.ΝΑ.Ν.Π.) μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/201686 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

                                                           
86 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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5.4 Ειδικοί όροι χρηματοδοτικού προγράμματος-  Κανόνες Δημοσιότητας 

5.4.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από την Υπεύθυνη Αρχή για τις διαδικασίες 
της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΥΠΑΣΥΔ και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και εντός των προθεσμιών που θέτουν. 

Επιπλέον υποχρεούται να ενημερώνει τους συμμετέχοντες στη δράση/στο έργο σχετικά με τη 
συγχρηματοδότηση της δράσης από το Τ.Ε.Α. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο του Εθνικού 
Προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό (π.χ. 
βεβαιώσεις συμμετοχής, υλικό που διανέμεται στους ωφελούμενους ή και σε κοινό, π.χ. σεμία ημερίδα, 
κ.ά.)που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της δράσης/ του έργου ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 

5.4.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει με δική του δαπάνη όλα τα μέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1048/2014 και ειδικότερα να τοποθετεί μόνιμη ευμεγέθη 
πινακίδα, σε εμφανές σημείο όπου γίνεται εύκολα ορατό από το κοινό, το αργότερο εντός τριών (03) 
μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) 
αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 100.000 ευρώ. 

Η πινακίδα, η οποία σχεδιάζεται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 
Εκτελεστικό Κανονισμό 1049/2014, αναγράφουν: α) τον τύπο και την ονομασία της δράσης/του έργου, β) 
το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Ταμείο που στηρίζει τη δράση/το έργο και δ) δήλωση που έχει 
επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή, στην οποία τονίζεται η προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της Ένωσης. 
Οι εν λόγω πληροφορίες καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας 

O Ανάδοχος υποχρεούται, με την παράδοση του εξοπλισμού, να σημάνει με μόνιμο τρόπο (π.χ. 
αυτοκόλλητα πινακίδια-καρτελάκια) στο σώμα κάθε μονάδας και σε εμφανές σημείο αυτής, τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου. 
β. Αριθμό της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

γ. Τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναγγελίας βλαβών του Ανάδοχου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

5.5 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο του Πειραιά, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 
έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201687. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στοΔιοικητικό 
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 
205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

                                                           
87 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  



ΑΔΑ: 93874653ΠΩ-Ο9Ν



Ανήκει στην  αριθ. 19/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

    
Σελίδα 78 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παράδοση, εγκατάσταση, ενεργοποίηση, δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού στα τελικά 
σημεία λειτουργίας και παράδοσης αυτού, καθώς και η εκπαίδευση χρηστών, θα γίνουν με μέριμνα, 
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στο Παράρτημα 
Δ’ Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, εντός επτά (07) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας 
υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτικότερα ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους 
περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 10 του Παραρτήματος Δ’-Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.  

Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
υπό προμήθεια ειδών.  

Για τυχόν καθυστερήσεις από τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι 
προβλεπόµενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Καθυστερήσεις που οφείλονται στην Υπηρεσία δεν 
υπολογίζονται στο χρόνο παράδοσης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης,με απόφαση της αναθέτουσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 
του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του Ν.4412/2016 για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται 
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης 
του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο. 

Ως τόπος παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζονται οι αίθουσες 512, 577, 630 
και αίθουσα ΥΝΑΝΠ του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς) , σύμφωνα και 
με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 

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

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τουλάχιστον πέντε (05) ημέρες νωρίτερα την Επιτροπή 
Παρακολούθησης Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και την επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΗΔΕΠ) για την 
εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισμού και θέσης του σε λειτουργία. Κατά 
τα λοιπά, περί της διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής, ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στο 
Παράρτημα Δ –Τεχνικές Προδιαγραφές). 
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρημένο από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.) στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
παραδόθηκε. 

Η ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού θα γνωστοποιηθεί από τον Ανάδοχο εγγράφως προς τη 
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙ.Π.Ε.Α.) του ΥΝΑΝΠ, την Επιτροπή Παρακολούθησης 
Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και την επισπεύδουσα Υπηρεσία(Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών - Δ.Η.Δ.ΕΠ.). 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των Ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/201688 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των Ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Επιπρόσθετα τον ανάδοχο βαρύνει και η δαπάνη εκπαίδευσης του προσωπικού της Αναθέτουσας, κατά τα 
αναλυτικώς οριζόμενα στο παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις –απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με 
την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 

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

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από εμπρόθεσμο 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Τα 
έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, 
ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. 
Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

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

                                                           
88 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται 
για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 
αρμοδιότητες”  
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης και η παραλαβή και ο ποιοτικός έλεγχος των 
υπό προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως 
στα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει καθώς και με την διαδικασία που ορίζεται 
στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας -Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραληφθούν 
κατόπιν ολοκλήρωσης της παράδοσης, εγκατάστασης και ενεργοποίησης του εξοπλισμού και η 
παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υ.ΝΑ.Ν.Π., εντός 
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου για την ολοκλήρωση 
και το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων,κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο 10 του 
Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, στην 
αριθ. Π1/2489/22-8-1995 Απόφαση ΥΠΕΜ και ιδίως στα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).  

Διευκρινίζεται ότι ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής, στην 
περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει ή δεν ειδοποιήσει εγκαίρως κατά τα ανωτέρω 
(βλ. σχετικά άρθρο 6.1.3 της παρούσης) την Επιτροπή, αυτή συνέρχεται εντός (10) εργασίμων ημερών από 
της ειδοποιήσεώς της είτε από τον προμηθευτή είτε από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.), ότι προσκομίσθηκαν ή πρόκειται να προσκομισθούν τα είδη. Στην περίπτωση αυτή ο 
χρόνος παραλαβής, τον οποίο ορίζει η σύμβαση, αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης συγκλήσεως της 
Επιτροπής. 

Εάν ο προμηθευτής, καίτοι ειδοποίησε, δεν προσκόμισε εγκαίρως τα είδη ή εάν καθυστερεί η απάντηση 
ελέγχων που διενεργούνται σε εργαστήρια του φορέα, η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση και 
συντάσσει έκθεση, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και τις δικές της σχετικές ενέργειες. Την 
έκθεση αυτή την υποβάλλει ο Πρόεδρος στην αναθέτουσα αρχή. 

Στις αυτές ως άνω ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή και στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία λήξεως 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών, ουδεμία παράδοση έγινε. 

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους 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 τη 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 Παρακολούθησης-Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Για ζητήματα που δεν ορίζονται ειδικότερα/ διαφορετικά στην παρούσα καθώς και στο Ν.4412/2016 
εφαρμοστέα τυγχάνει η αριθ. Π1/2489/6-9-1995 Απόφαση Υπουργού Εμπορίου (Β’ 764). 
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6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ημίσεως (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 είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται 
μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας – Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 

6.4.1. Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
υποχρεούται να καταθέσει έγγραφη δήλωση εγγυημένης λειτουργίας (ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για 
το υπό προμήθεια είδος, για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριών (03) συνεχών ετών από την επομένη 
της ημερομηνίας οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του εξοπλισμού,σύμφωνα µε τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 215 
και 72 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Ειδικότερα η εγγυημένη λειτουργία θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και θα καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη συμβεί στον εξοπλισμό που δεν οφείλεται σε 
κακή χρήση από το προσωπικό του Φορέα ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (π.χ. σεισμούς, 
πλημμύρες κ.λπ.), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. 

Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο εγγυημένης λειτουργίας. 

Κατά την περίοδο ισχύος της εγγυημένης λειτουργίας ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
συνόλου του εξοπλισμού. 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.  

Οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών – δυσλειτουργιών – αντικατάσταση εξοπλισμού – ρήτρες 
καθυστέρησης επισκευής, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες καθορίζονται από το Παράρτημα Δ’ της 
παρούσας.   

6.4.2. Η ανωτέρω έγγραφη εγγύηση θα συνοδεύεται από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για 
το υπό προμήθεια είδος, η οποία θα ισχύει για χρονικό διάστημα κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερο από 
τον χρόνο εγγυημένης λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο κεφ. 4.1.2 της παρούσας. 

Η ως άνω ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποκατάστασης των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των βλαβών που προκαλούνται κατά την περίοδο εγγυημένης 
λειτουργίας.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής,ή ειδική επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα 
αρχή, 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 
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περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται 
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (01) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της 
σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί 
να προτείνει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας του παρόντος άρθρου. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω 
διαδικασίας η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον ανάδοχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Α΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / 
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ89. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  
…………………………90 υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..91 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ............................... (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη.....................................................92 του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / 
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“................................................(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............93 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία απορρέουσες 

                                                           
89 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στη διακήρυξη σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Αναγράφεται 

ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). 
90 Όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 
91 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
92 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ. 
93 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 
προσφορά.  
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υποχρεώσεις του/της (................................................- υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 
της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε πέντε (05) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Ηπαρούσαισχύειμέχρικαιτην …………………………………………………..94.  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστενα παρατείνομε τηνισχύ της εγγύησηςύστερααπόέγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... 
της Διακήρυξης, μετηνπροϋπόθεσηότιτοσχετικόαίτημά σας θα μας 
υποβληθείπριναπότηνημερομηνίαλήξηςτης95. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε96. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
94 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Επιλέγουμε συγκεκριμένο χρόνο λήξης ή μέχρι την επιστροφή. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη 
(άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 

95  Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
96  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Β΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)   
      Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / 
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ97. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..98 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ...................99 της υπ’ αριθ ..... σύμβασης 
“................................(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη 
100 ........................... του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών και το διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ................ ................. (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε πέντε (05) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε101. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

                                                           
97 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
98 Όπως υποσημείωση 31. 
99 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 

σύμβαση. 
100 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
101 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / 
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ102. 
Πληροφορηθήκαμε από ………............. (Επωνυμία Αναδόχου, Διεύθυνση), ότι η Σύμβαση Νο ......., 
“................................(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη 
103 ........................... του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών 
Τακτικών Διαγωνισμών και το διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ................................ (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών), έχει υπογραφεί μεταξύ σας ως αγοραστές και του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)  
ως  προμηθευτή  και  αφορά την προμήθεια ................ (Είδος και ποσότητα προμήθειας),  συνολικής  αξίας  
................... και  ότι  σύμφωνα  µε  τους  όρους  της παραπάνω σύμβασης δικαιούται να λάβει από εσάς 
προκαταβολή ίση µε ........% της συνολικής αξίας των υλικών έναντι εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 
ισόποσης αξίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα 
επιστολή υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, και δια της παρούσης υποχρεούμαστε ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως να σας πληρώσουμε 
ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού, το ποσό  της εγγυήσεως αυτής κατόπιν 
ειδοποιήσεώς σας καταβάλλοντας επίσης και τόκους που αναλογούν σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
παράδοσης ή µη παράδοσης του προµηθευτέου υλικού. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε πέντε (05) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

                                                           
102   Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς.  
103 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  
σας  µε  την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε104. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
104 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Δ  ́ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / 
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ105. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..106 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την εγγυημένη λειτουργία της υπ’ αριθ ..... 
σύμβασης “................................(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 
Διακήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών 
Τακτικών Διαγωνισμών και το διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ................ ................. (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε πέντε (05) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε107. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
105 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
106 Όπως υποσημείωση 55. 
107 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.» 

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 
Αριθ. Σύμβασης: Τ...../202….. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ # …………………………………..……€ # 
«Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» 

 
 

 Στον Πειραιά, σήμερα  την …… του μηνός  …........……………., του έτους 202…., ημέρα 
…............………….  στο Γραφείο .............. του  Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή 
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιώς), μεταξύ αφενός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής που εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιώς), με Α.Φ.Μ. 
997881842 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1041.0000000000.0001, νομίμως εκπροσωπούμενου 
από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. …………….., και αφετέρου του (φυσικό 
πρόσωπο/ατομική επιχείρηση/νομικό πρόσωπο/ένωση εταιρειών κλπ, συμπληρώνεται αναλόγως) µε την 
επωνυμία ………….…………………………. και το διακριτικό τίτλο ……................, Α.Φ.Μ. ……………………………, Δ.Ο.Υ. 
…………………….., που εδρεύει στ …………………, Διεύθυνση ………………………., Τ.Κ.…………….., Τηλ. ……………….,  
Φαξ……………………, που θα καλείται στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστάθηκε µε το υπ’ αριθμ.  
……………………….. καταστατικό, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο   ......................................... και  την  οποία  
εκπροσωπεί  για  την  υπογραφή της παρούσας δυνάμει του ανωτέρω κωδικοποιημένου καταστατικού και 
του αριθ. ……… Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ........................................), ο/η 
……………………….., νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της .......................... , κάτοχος του υπ’ αριθμ.    
……………………….   δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ............................................, 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 Με βάση την αριθ. …/2022 Διακήρυξη διενεργήθηκε την ……………………… ηλεκτρονικός, ανοικτός 
διεθνούς συμμετοχής διαγωνισμός με συστημικό αριθμό -…………….-, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθεια με τίτλο 
«Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»,προϋπολογισθείσας 
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αξίας σύμβασης διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών του 
ευρώ #289.738,03€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) (καθαρή αξία διακόσιες 
τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ # 233.659,70 €# και 
Φ.Π.Α. πενήντα έξι χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ # 56.078,33 €#). 

 Με την αριθ.πρωτ.: ……………………………….. απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 
……………….., ΑΔΑ: …………………..) κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στην ανωτέρω 
εταιρεία, αντί του ποσού των ……………………………. 

 Επιπλέον, πριν την υπογραφή της παρούσας υπεβλήθη η από ………………… υπεύθυνη δήλωση του 
αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 
4412/2016 (αφορά μόνο στην περίπτωση προσυμβατικού ελέγχου ή άσκησης προδικαστικής προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης). 

 Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, προηγήθηκε προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας και 
εγκρίθηκε η υπογραφή αυτής (εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με την αριθ. ……………….. Πράξη της από 
……………….. συνεδριάσεως του ….. Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εφόσον υπόκειται σε 
προσυμβατικό έλεγχο). 

Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης διατυπώθηκε η αριθ. πρωτ.: …………../….-….-202… 
«Έγκριση σχεδίου σύμβασης για το Υποέργο «………………………………………………………………. (συμπληρώνεται 
κατά περίπτωση)» της Υπεύθυνης Αρχής Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. . 

 Ύστερα από αυτά, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ............................................., με 
την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αυτή αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας 
με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβεί στην προμήθεια και παράδοση του/των είδους/ειδών: 
(συμπληρώνεται κατά περίπτωση), όπως αναλυτικά αυτά περιγράφεται στην Απόφαση Κατακύρωσης, σε 
συνδυασμό µε την προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τεχνική - Οικονομική) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές 
(Παράρτημα Δ’) της αριθ. …./2022 Διακήρυξης, οι όροι της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης. 
 

Άρθρο 2o 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιμές και η Υπηρεσία για την οποία προορίζονται, ορίζονται ως κατωτέρω:  
 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Είδος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

 

Τιμή μονάδος 
(σε €) με 

κρατήσεις χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Ελληνικό Δημόσιο / Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος/Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Επικοινωνιών 
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  Αξία ….. :  €  

  Κρατήσεις υπέρτρίτων € 

  ΦΠΑ : € 

  
 
ΓενικόΣύνολο: €  

 

 Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με όλες τις συνομολογηθείσες ιδιότητες 
και άνευ πραγματικών ελαττωμάτων, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και ελεύθερων παντός 
νομικού ελαττώματος, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον τόπο που ορίζεται στη 
διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄) και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα 
μεταφοράς.  

Η παραπάνω τιμήθα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν 
υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται, κατά περίπτωση, µε κρατήσεις, μεταφορικά, έξοδα εκτελωνισμού, ασφάλιση 
ειδών, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, κλπ έξοδα - επιβαρύνσεις μέχρι την προσήκουσα, κατά τους όρους του 
παρόντος άρθρου, παράδοση των υπό προμήθεια ειδών. 
 

Άρθρο 3ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα υπό προμήθεια είδη, που αναφέρονται στα Άρθρα 1 και 2, θα ανταποκρίνονται στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική - οικονομική) και θα καλύπτουν 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της αριθ……./2022 
Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πέρα από την υποχρέωσή της για συμμόρφωση µε τους όρους, τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης και την Προσφορά της (τεχνική – οικονομική), οφείλει να κατασκευάσει και 
να εγκαταστήσει τα υπό προμήθεια είδη σύμφωνα µε τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής τεχνικής 
και πρακτικής, θα υπόκειται δε στον έλεγχο και θα συμμορφώνεται µε τις οδηγίες των αρμόδιων 
Υπηρεσιών και Επιτροπών του Υπουργείου. 

Άρθρο 4ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη,καθώς και να προβεί στις ενέργειες 
εγκατάστασης και ενεργοποίησης ώστε τα είδη αυτά να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και έτοιμα προς 
χρήση (με ευθύνη και δαπάνη του ιδίου), μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο  που ορίζεται στο 
Παράρτημα Δ’ Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας και την Προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική – 
οικονομική), ως ακολούθως:  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε πλήρη λειτουργία και έτοιμα προς 
χρήση (με ευθύνη και δαπάνη του ιδίου), μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο  που ορίζεται στο 
Παράρτημα Δ’ Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας,εντός επτά (07) μηνών από την επομένη της 
υπογραφής της  σύμβασης. 

 Για τυχόν καθυστερήσεις από τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι 
προβλεπόµενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Καθυστερήσεις που οφείλονται στην Υπηρεσία δεν 
υπολογίζονται στο χρόνο παράδοσης.  
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 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της 
αναθέτουσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. 

 Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του Ν.4412/2016 για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. Στην περίπτωση παράτασης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. 

 Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται 
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης 
του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 Ως τόπος παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζονται οι αίθουσες 512, 
577, 630 και αίθουσα ΥΝΑΝΠ του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς) , 
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της αριθ. ……./2022 
Διακήρυξης.  

 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 είδος, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τουλάχιστον πέντε (05) ημέρες νωρίτερα την Επιτροπή 
Παρακολούθησης Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και την επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΗΔΕΠ) για την 
εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισμού και θέσης του σε λειτουργία. Κατά 
τα λοιπά, περί της διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής, ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στο 
Παράρτημα Δ –Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. …../2022 Διακήρυξης. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 
αποδεικτικό, θεωρημένο από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.) στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας παραδόθηκε. 

Η ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού θα γνωστοποιηθεί από τον Ανάδοχο εγγράφως προς 
τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙ.Π.Ε.Α.) του ΥΝΑΝΠ, την Επιτροπή 
Παρακολούθησης Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών - Δ.Η.Δ.ΕΠ.). 

Αν τα είδη φορτωθούν ή παραδοθούν/εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν 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. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της 
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καθυστέρησης για φόρτωση ή παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, 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 
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

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

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

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε/εγκατέστησε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 
είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

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

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

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

γ) Όπως ορίζεται από την περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, καταλογισμός του 
διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το 
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα  που 
είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου 
εδαφίου δεν αποδεχθεί  την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα 
αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο 
οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.  

Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 
θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
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έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 
οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση 
και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των 
αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο 
οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να 
εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής. 

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

ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή των συμβατικών ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία θα εκδώσει 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για την παραλαβή αυτού.Τα υπό προμήθεια 
είδη θα παραληφθούν κατόπιν ολοκλήρωσης της παράδοσης, εγκατάστασης και ενεργοποίησης του 
εξοπλισμού και η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
Υ.ΝΑ.Ν.Π., εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου για την 
ολοκλήρωση και το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο 
Κεφάλαιο 10 του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία, στην αριθ. Π1/2489/22-8-1995 Απόφαση ΥΠΕΜ και ιδίως στα άρθρα 208 και 209 του 
Ν.4412/2016 (Α’ 147). 

Τυχόν ελαττώματα κατά τη διάρκεια των δοκιμών βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει με μέριμνα, 
ευθύνη και δαπάνη του να τις αποκαταστήσει άμεσα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ακολουθεί 
εκ νέου δοκιμή του συστήματος.  

Το κόστος διενέργειας των ελέγχων και δοκιμών βαρύνει τον προμηθευτή. 

 Επισημαίνεται ότι μετά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να 
μεριμνήσει για την τοποθέτηση πινακίδων σε εμφανές σημείο, όπου θα αναγράφεται ότι η εν λόγω 
προμήθεια έγινε µε συγχρηματοδότηση του Ταμείου ή των Ταμείων που στηρίζουν το έργο(λεπτομέρειες 
σχετικού κειμένου καθώς και διαστάσεις επιγραφής - γραμματοσειράς κ.λπ. θα δοθούν από την 
Υπηρεσία), σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: (Συμπληρώνεται κατά περίπτωση) [Κεφάλαια6, 7, 8 των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα 
Δ΄)] 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: (Συμπληρώνεται κατά περίπτωση) [Κεφάλαιο 10των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα 
Δ΄)] 

Κατά τα λοιπά για την εγγυημένη λειτουργία ισχύουν τα όσα ορίζονται στη Διακήρυξη σε συνδυασμό με 
την τεχνική και οικονομική προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

 
Άρθρο 6ο 
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ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνει: (επιλέγεται το α΄ ή το β΄) 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, 
β.Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50)% της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 παρ. 7 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την καταβολή του 
υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών. 

Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και 
ιδίως στο άρθρο 72 αυτού.  

Επισημαίνεται ότι η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνίακαταβολής της, 
επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.   

Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και τους όρους της Πρόσκλησης – Διακήρυξης.  

Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 
το αντικείμενο της σύμβασης. 

Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής µε προκαταβολή, κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως 
αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας 
που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής. 
2. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει ύστερα από έγγραφη εντολή της 
αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του πρώτου συμβαλλομένου και μετά από τη διαβίβαση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στο όνομα της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  «……………………………………………» μέχρι του ποσού των ……..…………….€.  

Για τη διενέργεια της πληρωμής τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με το 
άρθρο 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως ισχύειείναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 
4412/2016. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

* Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
3. Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές 
αναγράφονται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ της Διακήρυξης, οι οποίες ανέρχονται ιδίως σε: 

α)* 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7  του ν. 4912/2022) 

*Η ως άνω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με τα 
άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
20% επί του Α’ ποσού σύμφωνα με το Ν. 4169/1961. 

β)**0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  
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** H ως άνω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 2% (ποσό Β’) και εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Β’ ποσού. 

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

Οι υπέρ του δημοσίου ή τρίτων κρατήσεις για φόρους, τέλη ή δικαιώματα κλπ αφαιρούνται από την 
πληρωμή του δικαιούχου. Επισημαίνεται ότι οι κρατήσεις δύνανται να μεταβάλλονται ανάλογα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

4.  Η παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022 στη ΣΑΕ 
789/2, με κωδικό έργου 2021ΣΕ78920001, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 69530/8-7-2022 
(ΑΔΑ:ΨΦΑΗ46ΜΤΡ-40Κ) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-
ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων και περιλαμβάνεται στο έργο 
«Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή» με συνολικό προϋπολογισμό #5.538.333,92€#. 

Η σύμβαση αφορά στο υποέργο με α/α 9 «Πλήρης αναδιαμόρφωση αιθουσών συσκέψεων Αρχηγείου 
Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ.», το οποίο περιλαμβάνεται στη Δράση «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της 
προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική 
Ακτοφυλακή», η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο 2 «Σύνορα» και στον Εθνικό Στόχο 6 «Εθνική 
Ικανότητα», του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020», με βάση την αριθ. 
πρωτ.: 621/3-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑ946ΜΔΨΟ-ΤΡ8) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου/Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων/Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 2392/5-7-2022 (ΑΔΑ:97ΗΒ46ΜΔΨΟ-Ψ6Χ) εκδοθείσα  
τροποποίηση αυτής, και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5076569. Το υποέργο αυτό έχει εγκριθεί με 
βάση το υπ’ αριθμόν 340229 εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο πράξης στο ΟΠΣ, αναφορικά με την πράξη (MIS) 
5076569. 

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εθνικούς πόρους. 

5.        Διευκρινίζεται ότι: 
i. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην 

αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού/ών ασφαλιστικού/ών φορέα/ων από το/τα οποίο/α να προκύπτει 
ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς αυτό/ά, καθώς και πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας 
διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στον ασφαλιστικό φορέα ή στο Δημόσιο 
αντίστοιχα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Πιστοποιητικά απαιτούνται από όλους τους οργανισμούς 
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ο ανάδοχος σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και κατακύρωσης. 

ii. Η υποβολή του/των τιμολογίου/ων από τον προμηθευτή δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και η εξόφλησή του θα γίνει εντός των προβλεπόμενων 
στη νομοθεσία προθεσμιών. 

 
Άρθρο 7ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε την αριθ. ….……………….  εγγυητική 
επιστολή της Τράπεζας …………..……………………. ποσού …….……………………. ΕΥΡΩ  ισχύος ………….………, που 
καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α. και χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης), σύμφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
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(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 
 
Επιστροφή Εγγυητικών 
α) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης ή στην περίπτωση που τα αγαθά είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθώνπου παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
β) Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής (στην 
περίπτωση οριστικής παραλαβής) καθώς και η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση (στην περίπτωση 
τμηματικής παραλαβής) γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 
του εκπρόθεσμου.  

Οι εγγυήσεις προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
να καταθέσει ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο 
Άρθρο 5ο της παρούσας. 

Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του 
αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
χωρίς τη προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής. 
 

Άρθρο 8ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

1. Για τυχόν καθυστερήσεις από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, αθέτηση ή µη εκτέλεση ή µη 
κανονική εκτέλεση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα επιβάλλονται σ’ αυτήν από 
την Υπηρεσία οι προβλεπόμενες στο Ν.4412/2016 και στην Διακήρυξη κυρώσεις και ποινικές ρήτρες. 
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ιδίως να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης εφόσον συντρέχουν οι 
προβλεπόμενες από το άρθρο 133 του Ν.4412/2016 προϋποθέσεις καθώς και σε κήρυξη του αναδόχου 
εκπτώτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.  
3. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα αντίστοιχα τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Δ’ της Διακήρυξης). 

 
Άρθρο 9ο 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται για την τήρηση όλων των μέτρων πληροφόρησης που προβλέπονται στον 
Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1048/2014 και ειδικότερα να τοποθετεί μόνιμη ευμεγέθη πινακίδα, σε 
εμφανές σημείο όπου γίνεται εύκολα ορατό από το κοινό, το αργότερο εντός τριών μηνών από την 
ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με 
συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 100.000 ευρώ.  

Η πινακίδα, η οποία σχεδιάζεται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 
Εκτελεστικό Κανονισμό 1049/2014, αναγράφουν: α) τον τύπο και την ονομασία της δράσης/του έργου, β) 
το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Ταμείο που στηρίζει τη δράση/το έργο και δ) τη δήλωση που 



ΑΔΑ: 93874653ΠΩ-Ο9Ν



Ανήκει στην  αριθ. 19/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

    
Σελίδα 98 

έχει επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή, στην οποία τονίζεται η προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της 
Ένωσης. Οι εν λόγω πληροφορίες καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας. 

O Ανάδοχος υποχρεούται, με την παράδοση του εξοπλισμού, να σημάνει με μόνιμο τρόπο (π.χ. 
αυτοκόλλητα πινακίδια-καρτελάκια) στο σώμα κάθε μονάδας και σε εμφανές σημείο αυτής, τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου. 

β. Αριθμό της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

γ. Τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναγγελίας βλαβών του Ανάδοχου.  

Περισσότερες λεπτομέρειες θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Άρθρο 10ο 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτών, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Αντίστοιχη υποχρέωση υφίσταται και 
καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη σύμβαση χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή µε κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως 
και όλο το προσωπικό του, τους υπεργολάβους του, όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης 
φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση της σύμβασης. 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιεσδήποτε πληροφορίες και 
στοιχεία αναφορικά τόσο με τις δραστηριότητες όσο και με τους χώρους όπου θα εγκατασταθεί ο 
εξοπλισμός, τα οποία ήθελε περιέλθουν σε γνώση του με οποιονδήποτε τρόπο είτε κατά την εργασία του 
στους χώρους αυτούς (σε περίπτωση εκτέλεσης της σύμβασης) είτε και στο στάδιο πριν ή κατά την 
υποβολή της προσφοράς του. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν επιπλέον την τήρηση των απαιτήσεων 
αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που 
χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Η 
υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της σύμβασης. 

 
Άρθρο 11ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Θεμελιώδη όρο της σύμβασης αποτελεί η τήρηση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
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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. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4624/2019 σχετικά με 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / GeneralDataProtectionRegulation – 
GDPR). 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(ΦΕΚ Α’ 147) και του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, καθώς και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας νομοθεσίας, των οποίων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε 
γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης και την τεχνική 
και οικονομική προσφορά της. 

Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ισχύουν τα αναφερόμενα στην προσφορά 
(Οικονομική - Τεχνική) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στη Διακήρυξη. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι 
της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ισχυρότεροι της προσφοράς. 
 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 η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
 Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Πειραιά. 

Επιτρέπεται η τροποποίηση όρων της παρούσης όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο εφόσον πληρούνται 
οι όροι του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Για την τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται γνωμοδότηση 
των αρμοδίων επιτροπών του Υ.ΝΑ.Ν.Π., απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
και υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των 
δύο συμβαλλόμενων μερών, υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (03) όμοια 
πρωτότυπα. 

Από τα ανωτέρω πρωτότυπα της σύμβασης δύο (02) παραμένουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής/ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ο το δε άλλο θα λάβει ο εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που ενεργεί 
για λογαριασμό της. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
      ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                                       
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ       Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ: 

Προσάρτημα Ι: «Ρήτρα Ακεραιότητας» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
[επισυνάπτεται στην αριθ. Τ ……./202….. Σύμβαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου] 

 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 
δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 
ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 
και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 
ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 
της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 
σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 
σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 
συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 
αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
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μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των 
μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ 
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  
για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον .........................................  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών  

 για το Έργο  
«Διαμόρφωση αιθουσών συσκέψεων-

τηλεδιασκέψων» 
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Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(Β) 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Γ) 

1.  Γενική Περιγραφή 

1.1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής (ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ) διατυπώνει την 

αναγκαιότητα τεχνολογικής αναβάθμισης των 

υποδομών τεσσάρων αιθουσών, των 512, 577, 630 και 

αίθουσας ΥΝΑΝΠ . 

ΝΑΙ   

1.2. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες  

του για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, προτίθεται 

να προμηθευτεί τον εξοπλισμό που περιγράφεται στις 

παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Πίνακες 

Συμμόρφωσης 4.2 έως και 4.5) 

ΝΑΙ   
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2.  Κριτήριο Κατακύρωσης 

2.1. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

μόνο της τιμής. 

ΝΑΙ   

2.2. Η προσφορά θα καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο των 

Ειδών και τη συνολική ποσότητα των ομάδων 

εξοπλισμού κάθε Είδους, όπως αυτά αναγράφονται 

στο Προσάρτημα 1.  

ΝΑΙ   

3.  Γενικοί  Όροι και Υποχρεώσεις  (Περιγράφονται γενικές και ειδικές απαιτήσεις και κανονισμοί 
της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ως προς τα υλικά, σημάνσεις πχ CE κλπ και τυχόν απαιτήσεις iso) 

 

3.1. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι  καινούρια 

και αμεταχείριστα. 

ΝΑΙ   

3.2. Οι προσφερόμενες συσκευές και τα συστήματα καθώς 

και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισμούς, την 

Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, αναφορικά με τις 

ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και 

συσκευές, την ασφάλεια και υγιεινή των χώρων και να 

διασφαλίζουν την ομαλή και πλήρη λειτουργία των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών 

υποδομών εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

3.3. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να φέρει 

υποχρεωτικά σήμανση CE (CE Mark).  

ΝΑΙ   

3.4. O Ανάδοχος υποχρεούται, με την παράδοση του 

εξοπλισμού, να σημάνει με μόνιμο τρόπο (π.χ. 

αυτοκόλλητα πινακίδια-καρτελάκια) στο σώμα κάθε 

μονάδας και σε εμφανές σημείο αυτής, τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου. 

β. Αριθμό της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
γ. Τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου αναγγελίας βλαβών του Ανάδοχου. 

ΝΑΙ   
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3.5. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 

διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο ή 

ισοδύναμο ή αυστηρότερο και πιστοποιητικό 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή 

νεότερο ή ισοδύναμο ή αυστηρότερο. Τα εν λόγω 

πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι εν ισχύ 

κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς και να 

τηρούνται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 

θα περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά των 

υποψηφίων Αναδόχων νομίμως επικυρωμένα και 

συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα 

ελληνικά, εφόσον δεν είναι στην ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   
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4.  Εξοπλισμός 

4.1. Τρόπος Συμπλήρωσης Πινάκων Συμμόρφωσης 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(Β) 

ΤΕΚΜΗΡ

ΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ (Γ)  Η συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης κάθε είδους 

περιγράφεται αναλυτικά στο Προσάρτημα 2.  
ΝΑΙ 

  

4.2. Πίνακας Συμμόρφωσης Αίθουσας 512 

  

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(Β) 

ΤΕΚΜΗΡ

ΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ (Γ) 1. Εξοπλισμός διασκέψεων – τηλεδιασκέψεων     

1.1 Βάση βαρέως τύπου για τοποθέτηση στον τοίχο       

1.1.1 Αριθμός τεμαχίων : 1                            ΝΑΙ     

1.1.2 Υλικό κατασκευής : Ατσάλι ΝΑΙ     

1.1.3 Χρώμα : Μαύρο ΝΑΙ    

1.2 Σύστημα ασύρματης παρουσίασης       

1.2.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.2.2 Έξοδος εικόνας : 1x HDMI ΝΑΙ     

1.2.3 Ανάλυση: 1920x1080 στα 60Hz ΝΑΙ     

1.2.4 Ήχος: ψηφιακός μέσω HDMI,  αναλογικός                                   
          3.5mm, ψηφιακός S/PDIF5 

ΝΑΙ     

1.2.5 Πρωτόκολλο ασύρματης μετάδοσης: IEEE 802.11 a/g/n ΝΑΙ     

1.2.6 Πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης :  WPA2-PSK NAI     

1.2.7 Αριθμός ταυτόχρονων πηγών στην οθόνη: >=2 NAI     

1.2.8 Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων : >=6 NAI     

1.2.9 Ρυθμός πλαισίων:   ≥30fps NAI     

1.3 Κάμερα PTZ       

1.3.1 Αριθμός τεμαχίων :1 ΝΑΙ     

1.3.2 Να υποστηρίζει ανάλυση : (τουλάχιστον) HD 1080p 60 ΝΑΙ     

1.3.3 Να διαθέτει οπτικό zoom:  ≥10x οπτικό zoom ΝΑΙ     

1.3.4 Να διαθέτει γωνία Θέασης τουλάχιστον:        
                                                Οριζόντια: 72,5 ° - 6,9° 
                                                Κάθετη: 44,8 ° - 3,9 ° 
                                                Εύρος οριζόντιας περιστροφής: ± 170 ° 
                                                Εύρος κάθετης περιστροφής: -30 ° - +90  

 
 

ΝΑΙ 

    

1.3.5 Διασυνδέσεις τουλάχιστον : 
                              1x HDMI 1.3, 1x USB 2.0/3.0, 1x Ethernet,  
                              Διακόπτης τροφοδοσίας ενσωματωμένος 
                               RS-232 control in-out 

 
ΝΑΙ 
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1.3.6 Να διαθέτει υψηλής ποιότητας και ανάλυσης επεξεργαστή εικόνας: 
≥  1/2.7 inch CMOS 

 
ΝΑΙ  

    

1.3.7 Ο επεξεργαστής εικόνας  να είναι υψηλής ανάλυσης: ≥  
2.07Megapixels ενεργά 

 
ΝΑΙ  

    

1.3.8 Να υποστηρίζει λήψη σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού: ≤ 0.5 lux  ΝΑΙ      

1.3.9 Να διαθέτει αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού ΝΑΙ     

1.3.10 Να διαθέτει ψηφιακή μείωση θορύβου: 2D & 3D ΝΑI     

1.3.11 Να διαθέτει υψηλού επιπέδου λόγο, σήματος προς θόρυβο εικόνας : 
≥ 55dB  

ΝΑΙ     

1.3.12 Να διαθέτει υψηλή ταχύτητα κίνησης εύρους: 
≥1.7°–100°/δευτερόλεπτό Pan 

 ≥    1.7° – 69.9°/δευτερόλεπτό  TILT SPEED 

 
ΝΑΙ 

  

    

1.3.13 Να διαθέτει πολλαπλές προεπιλεγμένες θέσεις:  ≥   254 ΝΑΙ      

1.3.14 Να διαθέτει κωδικοποίηση του σήματος βίντεο και ήχου  σε 
δικτυακό:   

IP streaming H264 
IP streaming H265 

 
ΝΑΙ  

    

1.3.15 Διασυνδέσεις εισόδου / εξόδου: USB 3.0 
                                                            USB 2.0  
                                                            HDMI  
                                                            Ethernet 

 
ΝΑΙ 

   

 
  

1.4 Μεταγωγέας video τεσσάρων εισόδων & τεσσάρων εξόδων HDMI       

1.4.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 NAI     

1.4.2 Υποστήριξη ανάλυσης εισόδου / εξόδου:    

• ≥4K@60Hz σε 4:4:4/ 8bit βάθος χρώματος   

• 1080p στα 48bit   

• 4K στα 24bit 

ΝΑΙ     

1.4.3 Είσοδοι / Έξοδοι : x4 HDMI (in), x4 HDMI (out), x1 IR, x1 TCP/IP, x1 
RS232, x1 Power , x4 Audio (analog) , x4 Audio (Digital) 

 
ΝΑΙ 

    

1.4.4 Συμμόρφωση Video: HDMI 2.0b 
                                       HDCP 2.2 

ΝΑΙ     

1.4.5 Ενσωματωμένος ήχος: ≥    PCM 8 channel 
                                          Dolby Digital TrueHD 
                                          DTS-HD Master Audio 

ΝΑΙ 
 

  

1.4.6 Από-ενσωματωμένος ήχος: Analog L/R Out: PCM 2.0 
                                                   Digital RCA S/PDIF Out: έως 
                                                   Dolby 5.1, DTS 5.1 

 
ΝΑΙ 

    

1.4.7 Εύρος Συχνότητας Φορέα IR: ≥ 38kHz στα 5 volts ΝΑΙ     

1.4.8 Ethernet: ≥    100BaseT ΝΑΙ 
 

  

1.4.9 RS232 Ρυθμός Baud : τουλάχιστον 9600baud ΝΑI   

1.4.10 Κατανάλωση ενέργειας: ≤ 60W (Max.) ΝΑΙ     

1.4.11 Τροφοδοσία: 100V-240VAC / 50-60 Hz ΝΑΙ     

1.4.13 Πιστοποιητικά: CE ΝΑΙ     

1.4.14 Οι μεταγωγείς video και οι μεταφορείς video μέσω UTP (1.6) να είναι 
του ίδιου κατασκευαστή 

NAI     

1.5. Εναλλάκτης πηγών HDMI 4 εισόδων       

1.5.1 Αριθμός τεμαχίων:1 ΝΑΙ     
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1.5.2 Να διαθέτει 4 εισόδους video: HDMI συμβατές με HDMI 2.0 & 
HDCP2.2 

ΝAI      

1.5.3 Να διαθέτει 1 έξοδο video: HDMI συμβατή με HDMI 2.0 & 
                                                  HDCP2.2 

ΝΑΙ     

1.5.4 Υποστήριξη ανάλυσης εισόδου: ≥   3840 x 2160 @ 60Hz, 4:4:4, με 
βάθος χρώματος 8bit 

NAI     

1.5.5 Υποστήριξη μορφοποίησης ήχου: PCM 2.0 NAI     

1.5.6 Εύρος ζώνης συστήματος:   ≥   18Gbps ΝΑΙ     

1.5.7 Να διαθέτει έξοδο ήχου: Αναλογική στερεοφωνική μέσω 
                                              3.5mm TRS 

NΑΙ      

1.5.8 Απόκριση συχνότητας:20Hz έως 20K Hz ΝΑΙ     

1.5.9 Να υποστηρίζει αυτόματη εναλλαγή εισόδου ΝΑΙ     

1.5.10 Να υποστηρίζει απομακρυσμένο έλεγχο: μέσω IR &  RS232 ΝΑΙ  
 

  

1.5.11 Κατανάλωση ενέργειας: ≤ 5 W ΝΑΙ 
 

  

1.5.12 Τροφοδοσία: Input:100V~240V AC  Output: 5V DC 1A ΝΑΙ     

1.5.13 Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το 1.4  «Μεταγωγέας video 
τεσσάρων εισόδων & τεσσάρων εξόδων HDMI» και το 1.6 
«Μεταφορά Σήματος Εικόνας μέσω UTP» για λόγους συμβατότητας 

NAI     

1.6 Μεταφορά Σήματος Εικόνας μέσω UTP       

1.6.1 Αριθμός τεμαχίων:3 ΝΑΙ     

1.6.2 Συμμόρφωση βίντεο: HDMI 2.0+ , HDCP2.2, CEC ΝΑΙ     

1.6.3 Υποστήριξη ανάλυσης εισόδου / εξόδου:≥  4K@60Hz 4:4:4/ 
                                                             βάθος χρώματος 8bit 

ΝΑΙ     

1.6.4 Μέγιστο Pixel Clock: ≥    600MHz ΝΑΙ      

1.6.5 Ενσωματωμένος ήχος: ≥  PCM 8 channel Dolby Digital 
DTSTrueHDDTS-HD Master AudioDolby Atmos 

ΝΑΙ 
 

  

1.6.6 Εύρος Συχνότητας Φορέα IR: ≥  30-50kHz στα 5V ΝΑΙ     

1.6.7 Μέγιστη απόσταση: 1080p τουλάχιστον 70 m 4K@60Hz 
                                      4:4:4 τουλάχιστον 40 m 

ΝΑΙ     

1.6.8 Bandwidth (μέγιστο): ≥  18 Gbps (συμπιεσμένο) & >=10.2 
                                        Gbps (ασυμπίεστο) 

ΝΑΙ     

1.6.9 Κατανάλωση ενέργειας: ≤ 13 watts ΝΑΙ     

1.6.10 Κατάσταση LED μπροστινού πίνακα για πομπό / δέκτη τουλάχιστον 
για POWER, STATUS, HDCP, LINK  

 
ΝΑΙ 

    

1.6.11 Συνδεσιμότητα: HDBT (in) 
                              IR (in) 
                              IR (out)  
                              HDMI (out)  
                              DC 18V  
                              HDBT (out)  
                              IR (in)  
                              IR (out)  
                              HDMI I(in) 

 
 
 
 

ΝΑΙ   

    

1.6.12 Να περιλαμβάνεται βάση rack NAI     

1.7 USB 3.0 switcher       

1.7.1 Αριθμός τεμαχίων:3 ΝΑΙ     

1.7.2 Να διαθέτει τουλάχιστον 2 USB Θύρες Host: Τύπου Β (Type- 
                                           B) USB 3.0/ & συμβατές με USB 2.0 

ΝΑΙ     

1.7.3 Να διαθέτει τουλάχιστον 3 USB Θύρες Device: Τύπου-Α USB 3.0/ & 
συμβατές με USB 2.0 

ΝΑΙ     
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1.7.4 Να διαθέτει διεπαφή σειριακής επικοινωνίας RS-232 NAI     

1.7.5 Να διαθέτει ψυχρές επαφές ελέγχου: Contact closure, GPIN 
                                                                     από 0V έως +12V 

ΝΑΙ     

1.7.6 Κομβίο ελέγχου: Εναλλαγή μεταξύ Hosts ΝΑΙ     

1.7.7 Συνοδευτική εφαρμογή: Για ενημέρωση του λογισμικού ΝΑΙ     

1.7.8 Κατάσταση ελέγχου: Να αποθηκεύεται ο επιλεγμένος 
                                      τρόπος ελέγχου εντός της συσκευής 

 
ΝΑΙ 

 

  
 

  

1.8 Συσκευή Streaming & Καταγραφής       

1.8.1 Αριθμός τεμαχίων:1 ΝΑΙ   

1.8.2 Μορφότυποι video: (HD) 1080p  23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,      
                                             59.94, 60 
                                     -(HD) 1080i 50, 59.94, 60 
                                     -(HD) 720p 50, 59.94, 60 
                                     -(SD) 525i, 625i 

 
 

ΝΑΙ 

    

1.8.3 Υποστήριξη κωδικοποίησης: τουλάχιστον H.264/MPEG-4  ΝΑΙ     

1.8.4 Ρυθμός κωδικοποίησης video : [ 100 kbps - 20Mbps](streaming) 
                                                [100 kbps - 20 Mbps](recording) 

                      έως 1080p 60 με υποστήριξη Baseline, Main και High 

 
 

ΝΑΙ 

    

1.8.5 Ρυθμός κωδικοποίησης ήχου: -      ≥    32 kbps έως 256 kbps  
                                                       -     48kHz  δύο καναλιών stereo 
                                                       -      MPEG-4 AAC-LC 

 
ΝΑΙ 

    

1.8.6 Υποστηριζόμενοι Τύποι πρωτοκόλλων: RTMP, RTSP (τουλάχιστον 
                                                                      10 clients), RTMPE, RTMPS, 
                                      HTTPS και RTP/UDP Unicast και Multi Unicast 

 
ΝΑΙ 

    

1.8.7 - Να υποστηρίζει αποθηκευτικά μέσα: 
α.  Τουλάχιστον μία (1) USB θύρα (με μορφοποίηση exFAT ή FAT32) 
β.  Τουλάχιστον μία (1) υποδοχή κάρτας  μνήμης τύπου SD συμβατή 
με SD, SDHC, SDXC (exFAT) & Mounted Network Share (CIFS ή NFS) 
 
- Παροχή μίας (1) φορητής συσκευής αποθήκευσης τουλάχιστον 
32GB συμβατής με τη θύρα 1.8.6.α 
-- Παροχή μίας (1) κάρτας μνήμης τουλάχιστον 32GB συμβατής με τη 
θύρα 1.8.6.β 

 
 

ΝΑΙ 

    

1.8.8 Θύρες εισόδου ψηφιακής εικόνας: Τουλάχιστον μία (1) HDMI 
Standard Type A με έκδοσης v1.4a, RGB ή YCbCr 

ΝΑΙ     

1.8.9 Θύρες εξόδου ψηφιακής εικόνας: Τουλάχιστον μία (1) HDMI 
Standard Type A με έκδοσης v1.4a, RGB ή YCbCr 

ΝΑΙ     

1.8.10 Να διαθέτει είσοδο ψηφιακού ήχου: Ενσωματωμένο στο σήμα 
HDMI, 2-καναλιών, βάθους 24-bit και δειγματοληψίας 48 kHz, 
συγχρονισμένη 

 
ΝΑΙ 

    

1.8.11 Να διαθέτει είσοδο αναλογικού ήχου: ≥   2-καναλιών, στάθμης 
γραμμής τουλάχιστον -10dBV με στερεοφωνικό βύσμα 3.5mm TRS 

ΝΑΙ     

1.8.12 Να διαθέτει έξοδο ψηφιακού ήχου:  Ενσωματωμένου στο σήμα 
HDMI, 2-καναλιών, βάθους 24-bit και δειγματοληψίας 48 kHz, 
συγχρονισμένη 

 
ΝΑΙ 

    

1.8.13 Να διαθέτει έξοδο αναλογικού ήχου: ≥  2-καναλιών, στάθμης 
γραμμής με στερεοφωνικό βύσμα 3.5mm TRS 

ΝΑΙ     

1.8.14 Να διαθέτει διεπαφή δικτύου RJ-45: Τουλάχιστον 100 Mbps 
Ethernet  

ΝΑΙ     

1.8.15 Να διαθέτει ενσωματωμένο web server: Για έλεγχο & 
παραμετροποίηση  

ΝΑΙ     
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1.8.16 Να διαθέτει κομβία άμεσου ελέγχου: Για το Streaming για την 
Καταγραφή 

ΝΑΙ     

1.8.17 Να είναι συμβατή με αυτοματισμό: Μέσω κωδικοποιημένου REST 
control API 

ΝΑΙ     

1.8.18 Να υποστηρίζει ταυτόχρονη λειτουργία καταγραφής και streaming NAI     

1.9 Συσκευή HDMI PIP       

1.9.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.9.2 Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εισόδους HDMI: Τουλάχιστον HDMI 1.3a 
συμβατές με HDCP 1.2 

ΝΑΙ   

1.9.3 Να διαθέτει τουλάχιστον 1 έξοδο HDMI: Τουλάχιστον HDMI 1.3a 
συμβατή με HDCP 1.2 

ΝΑΙ     

1.9.4 Να υποστηρίζει αναλύσεις εισόδου:  1080p24/30/50/60Hz, 
                                                                     1024x768@60Hz,  
                                                                     1280x720@60Hz,  
                                                                     1920x1080@60Hz 

 
ΝΑΙ 

    

1.9.5 Να υποστηρίζει αναλύσεις εξόδου: 1080p, 720p, 1080i, 1024x768, 
                                                                1360x768 

ΝΑΙ     

1.9.6 Να διαθέτει διεπαφή σειριακής επικοινωνίας RS-232: 115200bps, 
                                                                                                   8Data bits 

NAI       

1.9.7 Να διαθέτει κομβία άμεσου ελέγχου: Για επιλογή πηγής, τρόπο 
λειτουργίας (Single,PiP, PoP), θέση εικόνας, μέγεθος εικόνας και 
ανάλυση 

 
ΝΑΙ 

    

1.9.8 Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας: Για τροφοδοσία, 
επιλεγμένη είσοδο και ενεργή έξοδο 

ΝΑΙ     

1.10 Οθόνη προβολής 100" ιντσών       

1.10.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.10.2 Viewing Angle(H/V): ≥ 178ο . ΝΑΙ     

1.10.3 Μέγεθος: ≥ 100" ΝΑΙ     

1.10.4 Ανάλυση: ≥  3,840 x 2,160 (UHD) ΝΑΙ     

1.10.5 Τύπος Οθόνης : Direct-lit LED LCD ΝΑΙ     

1.10.6 Φωτεινότητα: ≥ 700cd/m² ΝΑΙ     

1.10.7 Λόγος Αντίθεσης: ≥ 3000:1 ΝΑΙ     

1.10.8 Χρόνος Απόκρισης:≤ 7ms ΝΑΙ     

1.10.9 Aspect Ratio: 16:9 ΝΑΙ     

1.10.10 Haze: ≤ 1% ΝΑΙ     

1.10.11 Frame Rate: ≥ 120Hz ΝΑΙ     

1.10.12 Color Gamut: 98% NTSC ΝΑΙ     

1.10.13 Χρώματα απεικόνισης: >1,000,000,000  ΝΑΙ     

1.10.14 Εξωτερικές συνδέσεις (τουλάχιστον): x 1 DisplayPort  
                                                                    x 2-  HDMI 2.0  
                                                                    x 2- HDMI 1.4 
                                                                    x 1-  OPS 

 
ΝΑΙ 

    

1.10.15 Έλεγχος οθόνης: IR 
                               RS-232 
                               LAN 
                               HDMI-CEC 
                               Keypad 
                               Web Brower Interface 
                               Mobile App 

 
 
 

ΝΑΙ 

    

1.10.16 Να επιτρέπει διάταξηpicture-in-picture σε διπλή, τριπλή ή τετραπλή 
διάταξη  

NAI     
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1.10.17 Προκαθορισμένες ρυθμίσεις που μπορούν να ανακληθούν με μία 
εντολή. 

NAI     

1.10.18 Να διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία NAI     

1.10.19 Βάση βαρέως τύπου για τοποθέτηση στον τοίχο NAI     

1.10.20 Οι κεντρικές οθόνες των αιθουσών να είναι του ίδιου κατασκευαστή NAI     

1.11 Ψηφιακός επεξεργαστής σήματος ήχου 4 εισόδων / 8 εξόδων        

1.11.1 Αριθμός τεμαχίων:1 ΝΑΙ     

1.11.2 Να φέρει 4  συμμετρικές (balanced) εισόδους  ΝΑΙ     

1.11.3 Να φέρει 8  συμμετρικές (balanced) εξόδους   ΝΑΙ      

1.11.4 Ονομαστική στάθμη εισόδου Ρυθμιζόμενη   σε εύρος τουλάχιστον 
από–56dB έως +0dB 

ΝΑΙ     

1.11.5 Στάθμη εξόδου: ≥ 0dBu (Ονομαστική),  
                              ≥ 17dBu (Μέγιστη)  

ΝΑΙ     

1.11.6 Να διαθέτει μεγάλο δυναμικό εύρος: ≥103 dB σε όλο το φάσμα 
20Hz-20kHz 

NAI      

1.11.7 Nα φέρει ενσωματωμένο USB για  PC-based conferencing: Τύπου Β 
συμβατό με τα πρότυπα USB2.0, USB3.0 

ΝΑΙ      

1.11.8 Να υποστηρίζει αμφίδρομη επικοινωνία USB: 2x2 καναλιών και 
ανάλυσης 48kHz/24bit τουλάχιστον 

ΝΑΙ      

1.11.9 Απόκριση συχνότητας: Τουλάχιστον 20Hz- 20kHz στα +4dBu ΝΑΙ     

1.11.10 THD + N (Ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος):  
 

- ≤ 0.006%, για σήμα στάθμης line σε εύρος 20Hz – 20kHz στα 
+4dBu, 

- ≤0.4% για σήμα στάθμης mic σε εύρος 20Hz – 20kHz στα -
56dBu 

 
 
 

ΝΑΙ 

    

1.11.11 Phantom Power: ≤  48V NAI     

1.11.12 Μέγιστη στάθμη εισόδου ≤ 20dBu ΝΑΙ     

1.11.13 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: Μέσω RJ-45 και 
καλωδίου Cat5e ή Cat6A 

ΝΑΙ      

1.11.14 Να διαθέτει διεπαφή Ethernet: Tύπου RJ45, ≥ 10/100Mbps ΝΑΙ     

1.11.15 Nα φέρει: Acoustic Echo Cancellation , 
Distributed Echo Cancellation σε κάθε είσοδο μικροφώνου, 
Noise Cancellation,  
Acoustic Intelligence  

ΝΑΙ     

1.11.16 Οι ψηφιακοί επεξεργαστές ήχου να είναι του ίδιου κατασκευαστή  ΝΑΙ     

1.12 Μικρόφωνο για Video Conference 360       

1.12.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.12.2 Να είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ψευδοροφή:  Σε θέση 
πλάκας 600mm x 600mm 

ΝΑΙ      

1.12.3 Να εργάζεται με τεχνολογία λοβών beamforming: Με κέρδος 
ασυσχέτιστο με την συχνότητα (Frequency, Invariant) 

ΝΑΙ     

1.12.4 Συχνοτικό εύρος διαμόρφωσης δέσμης: 100 Hz έως 20 KHz NAI     

1.12.5 Να φέρει λοβούς μεγάλης κάλυψης: Μέχρι 45 dB βάθους ΝΑΙ     

1.12.6 Πλάτος δέσμης: Τουλάχιστον 35 μοίρες ΝΑΙ     

1.12.7 Μέγιστος αριθμός λοβών κάλυψης: ≥ 12 ΝΑΙ     
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1.12.8 Να φέρει πλήρη κάλυψη 360 μοιρών οποιουδήποτε σχήματος 
δωματίου και σε οποιαδήποτε διάταξη καθισμάτων 

 
ΝΑΙ 

    

1.12.9 Να υποστηρίζει δωμάτια διαφορετικών υψών: Από 2.1m έως 6m ΝΑΙ     

1.12.10 Να υποστηρίζει ακύρωση ακουστικής ηχούς ΝΑΙ      

1.12.11 Να υποστηρίζει Noise cancellation, ALC , Gain Adjust, Mute On/Off ΝΑΙ     

1.12.12 Να φέρει 20dB ενίσχυση σε κέρδος πριν ανατροφοδότηση ΝΑΙ     

1.12.13 Δυναμικό εύρος: > 70 dB σε φάσμα 20 Hz έως 20 KHz  ΝΑΙ     

1.12.14 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: Μέσω RJ-45 και 
καλωδίου τουλάχιστον Cat6 

ΝΑΙ     

1.12.15 Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους Ψηφιακούς Επεξεργαστές 
Ήχου 

ΝΑΙ     

1.13 Ενισχυτής  2x120W        

1.13.1 Αριθμός τεμαχίων:1 ΝΑΙ     

1.13.2 Nα φέρει 4 εισόδους και 4 εξόδους audio. ΝΑΙ     

1.13.3 Ευαισθησία εισόδου: τουλάχιστον 20Hz – 22kHz @ 0dBu ΝΑΙ     

1.13.4 Απόκριση συχνότητας: τουλάχιστον 20Hz - 22KHz (+/- 1dB) ΝΑΙ      

1.13.5 THD + N (Ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος):  20Hz –  
                                        22kHz στην ονομαστική ισχύ, 4/8Ω, <0.08% 

ΝΑΙ     

1.13.6 Έξοδος σταθερής τάσης : 4/8Ω και  70.7V/100V ΝΑΙ     

1.13.7 Phantom Power: 48V ΝΑΙ     

1.13.8 Μέγιστη ισχύς εξόδου: ≥ 4 x 60W ΝΑΙ     

1.13.9 Μέγιστη ισχύς συζευγμένης εξόδου: ≥  2 x 120W ΝΑΙ     

1.13.10 Λειτουργία plug-and-play χωρίς λογισμικό ΝΑΙ     

1.13.11 Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:  Μέσω μετάβασης 
σε αναμονή λειτουργίας έπειτα από 10 λεπτά απουσίας εισόδου 
ήχου 

 
ΝΑΙ 

    

1.13.12 Να διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση ΝΑΙ     

1.13.13 Να διαθέτει gain reduction ΝΑΙ     

1.13.14 Υποστηρίζει εφαρμογές διασκέψεων, ενίσχυσης ήχου και διανομής 
ήχου 

ΝΑΙ     

1.14 Ασύρματος δέκτης 2 καναλιών       

1.14.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.14.2  2.4 GHz universal band ΝΑΙ     

1.14.3 Τροφοδοσία δέκτη: Micro-USB, PoE ΝΑΙ     

1.14.4 Απόκριση συχνότητας: τουλάχιστον 20Hz έως 20kHz ΝΑΙ      

1.14.5 Ισχύς εκπομπής: τουλάχιστον 1mW ΝΑΙ     

1.14.6 Δειγματοληψία: τουλάχιστον 48kHz βάθους 24-bit ΝΑΙ     

1.14.7 Συχνότητα RF: τουλάχιστον 2.4 GHz έως 2.483 GHz ΝΑΙ     

1.14.8 Λόγος σήματος προς θόρυβο : ≥109 dB(A)  ΝΑΙ     

1.14.9 Να διαθέτει κρυπτογράφηση : AES 128-bit ΝAI      

1.14.10 Εύρος RF:≥ 30m NAI     

1.14.11 Ευαισθησία RF: ≤ -89 dBm ΝΑΙ     

1.14.12 Έξοδος ήχου: +4dBu, μέσω XLR και 1/4'' TRS ΝΑΙ     

1.14.13 Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη τύπου LED ή OLED  ΝΑΙ     

1.14.14 Να διαθέτει ενσωματωμένη κεραία: Διπολική, δυνατότητα 
επέκτασης  σε μήκος 

ΝΑΙ     

1.14.15 Σύνδεση κεραίας: TNC 50 ohm ΝΑΙ     
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1.14.16 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: Μέσω RJ-45 ΝΑΙ     

1.14.17 Να είναι συμβατό με τους Ψηφιακούς επεξεργαστές και τα 
μικρόφωνα του Video Conference 

ΝΑΙ     

1.15 Ασύρματος πομπός χειρός       

1.15.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.15.2  2.4 GHz universal band ΝΑΙ     

1.15.3 Ισχύς εκπομπής τουλάχιστον:  1mW, 10mW  ΝΑΙ     

1.15.4 Δειγματοληψία: 48kHz βάθους 24-bit ΝΑΙ     

1.15.5 Συχνότητα RF: ≥  2.4 GHz έως 2.483 GHz ΝΑΙ     

1.15.6 Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη: OLED ΝΑΙ     

1.15.7 Να φέρει Encryption AES 128-bit ΝΑΙ     

1.15.8 Εύρος RF:≥ 30m ΝΑΙ     

1.15.9 Τύπος κάψας μικροφώνου: Δυναμική, Υπερκαρδιοειδής ΝΑΙ     

1.15.10 Να διαθέτει προγραμματιζόμενο πλήκτρο: Push to Talk, Push to  
                                                                              Mute, Toggle 

ΝΑΙ      

1.15.11 Τροφοδοσία:   Μέσω 2 επαναφορτιζόμενων μπαταριών ΑΑ, NiMH 
                                                                            & μέσω USB 

ΝΑΙ     

1.15.12 Χρόνος ομιλίας : ≥  11 ώρες ΝΑΙ     

1.15.13 Να συνοδεύεται από σταθμό φόρτισης ΝΑΙ     

1.15.14 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: Μέσω RJ-45 ΝΑΙ     

1.15.15 Να είναι συμβατό με τους Ψηφιακούς επεξεργαστές και τα 
μικρόφωνα του Video Conference 

ΝΑΙ     

1.16 Ασύρματος πομπός τύπου gooseneck       

1.16.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.16.2  2.4 GHz universal band ΝΑΙ     

1.16.3 Ισχύς εκπομπής τουλάχιστον: 1mW, 10mW ΝΑΙ     

1.16.4 Δειγματοληψία Ήχου: 48kHz βάθους 24-bit  ΝΑΙ     

1.16.5 Συχνότητα RF: τουλάχιστον 2.4 GHz έως 2.483 GHz  ΝΑΙ     

1.16.6 Να διαθέτει προέκταση : εύκαμπτη 18'' ΝΑΙ     

1.16.7 Τύπος κάψας μικροφώνου: Πυκνωτική, Καρδιοειδής ΝΑΙ     

1.16.8 Να φέρει τουλάχιστον  Encryption AES 128-bit ΝΑΙ     

1.16.9 Εύρος RF: ≥30m ΝΑΙ     

1.16.10 Να διαθέτει προγραμματιζόμενο πλήκτρο: Push to Talk, Push to  
                                                                              Mute, Toggle 

ΝΑΙ      

1.16.11 Τροφοδοσία: Μέσω επαναφορτιζόμενων μπαταριών ΑΑ, NiMH 
                         & μέσω USB 

ΝΑΙ     

1.16.12 Χρόνος ομιλίας : ≥  14 ώρες ΝΑΙ     

1.16.13 Να συνοδεύεται από σταθμό φόρτισης ΝΑΙ     

1.16.14 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: Μέσω RJ-45 ΝΑΙ      

1.16.15 Να είναι συμβατό με τους Ψηφιακούς επεξεργαστές και τα 
μικρόφωνα του Video Conference 

ΝΑΙ 
 

  

1.17 Ηχείο οροφής 2 δρόμων       

1.17.1 Αριθμός τεμαχίων: 8 ΝΑΙ     

1.17.2 Να διαθέτει εσωτερικό μετασχηματιστή 100V: 30/15/7.5W ΝΑΙ     

1.17.3 Να διαθέτει απόκριση συχνότητας: ≥ 60Hz έως 20kHz ΝΑΙ     

1.17.4 Να παράγει μέγιστη ισχύ SPL : τουλάχιστον 105dB ΝΑΙ     

1.17.5 Να παράγει τυπική ισχύ SPL : ≥ 89dB (±3dB) ΝΑΙ     
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1.17.6 Να διαθέτει οδηγό χαμηλών συχνοτήτων (Woofer): ≥ 6-ιντσων ΝΑΙ     

1.17.7 Να διαθέτει οδηγό υψηλών συχνοτήτων (tweeter): ≥ 3/4-ιντσας ΝΑΙ     

1.17.8 Να διαθέτει διασπορά 130°: Σε συχνότητα ≥  1kHz (-6dB) ΝΑΙ     

1.17.9 Να είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ψευδοροφή:  
 
Με διάμετρο οπής όχι μεγαλύτερη από 210mm βάθος έως 90mm 
 &  βάρος έως 1.85 κιλά 

 
ΝΑΙ 

    

1.17.10 Να διαθέτει μεταλλική γρίλια προστασίας: Λευκού χρώματος  
                                                                              RAL9010 

ΝΑΙ     

1.18 Κεντρική μονάδα συστήματος αυτοματισμού       

1.18.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.18.2 Κεντρική μονάδα αυτοματισμού για πολλαπλούς ελέγχους 
συσκευών:     Να υποστηρίζει την ταυτόχρονη  λειτουργία 
τουλάχιστον 8 προγραμμάτων 

ΝΑΙ     

1.18.3 Να υποστηρίζει δικτυακό έλεγχο των συσκευών  ΝΑΙ     

1.18.4 Να υποστηρίζει πολλαπλές θύρες ελέγχου συσκευών:  

-x8- θύρες ελέγχου relay 
-x8- Θύρεςdigital inputs I/O 
-x8 -Θύρες IR output ports Θύρες RS-232/422/485 BACnet/IP 
CONTROL 

 
 

ΝΑΙ 
   

    

1.18.5 Επικοινωνία Ethernet: 100/1000 Mbps, auto-switching, 
auto-negotiating, auto-discovery 

ΝΑΙ     

1.18.6 Να διαθέτει ξεχωριστές θύρες LAN και υποδικτύου ελέγχου ΝΑΙ     

1.18.7 Μνήμη συστήματος (ελάχιστες τιμές) : 2 GB SDRAM  & 8 GB flash 
                                                                       memory 

NAI      

1.18.8 Να υποστηρίζει πολλαπλές μεθόδους επικοινωνίας : computer &  
                                                             Web control SNMP IOS  Android 

 
ΝΑΙ  

    

1.18.9 Ενσωματωμένος πολυπύρηνος επεξεργαστής   ΝΑΙ 
ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

    

1.18.10 Υποστήριξη Κάρτας μνήμης με συμβατότητα SD ή SDHC κάρτας ΝΑΙ     

1.19 Οθόνη αφής αυτοματισμού 10''       

1.19.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.19.2 Τύπος οθόνης απεικόνισης: LCD TFT 5 σημείων αφής ΝΑΙ      

1.19.3 Μέγεθος οθόνης αφής : ≥ 10'' ΝΑΙ     

1.19.4 Ανάλυση οθόνης: ≥ 1920 x 1200 WUXGA ΝΑΙ     

1.19.5 Φωτεινότητα: ≥  400 nits ΝΑΙ     

1.19.6 Βάθος χρώματος: 24 bit, 16.7M colors ΝΑΙ     

1.19.7 Λόγος αντίθεσης (τυπικός): ≥ 1000:1 ΝΑΙ     

1.19.8 Aspect Ratio: 16:10 NAI     

1.19.9 Viewing Angle (ελάχιστη): ±80° horizontal, ±80° vertical ΝΑΙ     

1.19.10 Να είναι ενσωματωμένη σε επιτραπέζια βάση  ΝΑΙ     

1.19.11 Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα 
συστήματος αυτοματισμού (1.18) 
  

ΝΑΙ     
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2. Λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός    

2.1 Μεταγωγέας Ethernet 24 θυρών PoE       

2.1.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

2.1.2 Αριθμός θυρών GE RJ45: ≥ 24 ΝΑΙ     

2.1.3 Αριθμός θυρών 10GE SFP+:≥ 4 ΝΑΙ     

2.1.4 Τύπος switch μορφής 1U NAI     

2.1.5 Να διαθέτει θύρες Power over Ethernet (PoE): ≥ 24 ΝΑΙ     

2.1.6 Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο 802.3at NAI     

2.1.7 Υποστήριξη ισχύος PoE: ≥ 350W ΝΑΙ     

2.1.8 Χωρητικότητα μεταγωγής: ≥ 110Gbps ΝΑΙ     

2.1.9 Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ανά δευτερόλεπτο: ≥ 173 Mpps ΝΑΙ     

2.1.10 Αποθήκευση MAC address: ≥ 28k ΝΑΙ     

2.1.11 Latency Δικτύου: ≤ 1ms ΝΑΙ     

2.1.12 Υποστήριξη VLANS: ≥ 3.5k ΝΑΙ     

2.1.13 Μνήμη DRAM: ≥ 512ΜΒ DDR3 ΝΑΙ     

2.1.14 FLASH: ≥ 64Mb ΝΑΙ     

2.1.15 Να είναι τεχνολογίας Layer 2 NAI     

2.1.16 Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό ΝΑΙ     

2.1.17 Κατανάλωση ισχύος (μέση/μέγιστη): ≤ 895W / ≤ 897W ΝΑΙ     

2.2 Rack 20U       

2.2.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

2.2.2 Κατάλληλο για επιδαπέδια εγκατάσταση  ΝΑΙ      

2.2.3 Αποσπόμενα πλάγια και πίσω καλύμματα ΝΑΙ      

2.2.4 Να διαθέτει ρυθμιζόμενες σε βάθος κάθετες ικριωδοκούς για τη 
στήριξη των συσκευών:     Πάχους τουλάχιστον 1.5mm 

ΝΑΙ      

2.2.5 Να διαθέτει ανοιγόμενη θύρα διέλευσης καλωδίων στο επάνω 
μέρος: ≥ μία πλάτους 300mm 

ΝΑΙ     

2.2.6 Να διαθέτει ανοιγόμενη θύρα διέλευσης καλωδίων στο κάτω μέρος: 
≥ μια πλάτους 300mm 

ΝΑΙ     

2.2.7 Να διαθέτει ανοιγόμενη γυάλινη μπροστινή πόρτα NAI     

2.2.8 Κατάλληλο για εγκατάσταση συσκευών 19''  NAI     

2.2.9 Πλάτος : 600mm ΝΑΙ     

2.2.10 Βάθος: 600mm ΝΑΙ     

2.2.11 Διαθέσιμο ύψος προς εγκατάσταση συσκευών : 20U ΝΑΙ     

2.2.12 Να διαθέτει αντικραδασμική βάση NAI     

2.2.13 Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα υλικά εγκατάστασης (ράφια, 
πολύπριζα κλπ) 

NAI     

2.2.14 Να είναι μαύρου χρώματος NAI     

2.3 Επιτραπέζιο κυτίο συνδέσεων Τύπου Β       

2.3.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

2.3.2 Να διαθέτει ανοιγόμενο κάλυμμα : Με οπή για τα καλώδια ΝΑΙ      

2.3.3 Να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής ΝΑΙ 
 

  

2.3.4 Κατάλληλο για εγκατάσταση σε έπιπλα συνεδριάσεων  ΝΑΙ     

2.3.5 Να διαθέτει διασυνδέσεις: 1x HDMI 
                                                  1x RJ45 
                                                  1x USB3.0 
                                                  2x USB για φόρτιση συσκευών 
                                                  1x Ρευματοδότη τύπου Schucko 

 
 

ΝΑΙ 

    

2.4 Η/Υ τύπου NUC       

2.4.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     
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2.4.2 Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i7 11ης γενιάς ή ισοδύναμος NAI     

2.4.3 Λιθογραφία: ≤ 14nm ΝΑΙ     

2.4.4 Board Form Factor: USFF ΝΑΙ     

2.4.5 Form Factor εσωτερικού δίσκου: M.2 και 2.5” Drive≥ 3 ΝΑΙ     

2.4.6 Αριθμός υποστηριζόμενων εσωτερικών σκληρών δίσκων: ≥ 3 ΝΑΙ   

2.4.7 Να διαθέτει επεξεργαστή Intel i7 11ης γενιάς ή ισοδύναμο ΝΑΙ     

2.4.8 Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 ΝΑΙ     

2.4.9 Αριθμός thread: ≥ 8 ΝΑΙ     

2.4.10 Μνήμη Cache επεξεργαστή: ≥ 12MB ΝΑΙ     

2.4.11 Μέγιστη συχνότητα επεξεργαστή: ≥ 4.70Ghz ΝΑΙ     

2.4.12 Μέγιστο μέγεθος μνήμης RAM: ≥ 64GB ΝΑΙ     

2.4.13 Τύπος μνήμης: τουλάχιστον DDR4-3200Mhz ΝΑΙ     

2.4.14 Αριθμός DIMM Slots: ≥ 2 ΝΑΙ     

2.4.15 Να διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών στον επεξεργαστή ΝΑΙ     

2.4.16 Θύρες εξόδου γραφικών Διπλό HDMI 2.0b, διπλό DP 1.4a μέσω Type 
C 

ΝΑΙ     

2.4.17 Αριθμός USB ports: ≥ 4 ΝΑΙ     

2.4.18   Ενσωματωμένη κάρτα wifi τουλάχιστον b/g/n/ac Να αναφερθεί το 
μοντέλο 

ΝΑΙ     

2.4.19 Να διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth NAI     

  Να διαθέτει θύρα δικτύου:  10/100/1000 Ethernet NAI     

2.4.20 Διαστάσεις Σασί σε mm(LxWxH): ≤ 120x115x55 ΝΑΙ     

2.4.21 Να συνοδεύεται από ασύρματο πληκτρολόγιο,  ποντίκι, και 
τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων (presenter) 

ΝΑΙ     

2.4.22 Λειτουργικό σύστημα τουλάχιστον Windows 10 professional ή 
ισοδύναμο 

ΝΑΙ     

2.5 Επιτραπέζιο κυτίο συνδέσεων Τύπου Α       

2.5.1 Αριθμός τεμαχίων: 2 ΝΑΙ     

2.5.2 Να διαθέτει ανοιγόμενο κάλυμμα : Με οπή για τα καλώδια ΝΑΙ      

2.5.3 Να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής NAI    

2.5.4 Κατάλληλο για εγκατάσταση σε έπιπλα συνεδριάσεων  NAI     

2.5.5 Να διαθέτει διασυνδέσεις: 1x HDMI 
                                                 1x RJ45 
                                                 2x USB για φόρτιση συσκευών 
                                                 1x Ρευματοδότη τύπου Schucko 

 
 

ΝΑΙ 

    

3. Επίπλωση – λειτουργικές βελτιώσεις     

3.1 Τραπέζι συνεδριάσεων       

3.1.1 
Διατήρηση του υφιστάμενου οβάλ σχήματος διαστάσεων 4,85 Χ 1,82 
m 

ΝΑΙ 
  

3.1.2 
Μπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός τμήματα 

ΝΑΙ 
  

3.1.3 Έδραση κάθε τμήματος σε 4 πόδια ΝΑΙ   

3.1.4 
Υποδοχή στη μέση του τραπεζιού για τοποθέτηση πριζών ρεύματος, 
δικτύου και οπτικοακουστικών μέσων 

ΝΑΙ 
  

3.1.5 Οδηγοί καλωδίων  ΝΑΙ   

3.1.6 
Ο χρωματισμός θα υποδειχθεί από την αρμόδια για την Αίθουσα 
Υπηρεσία στη φάση της υλοποίησης 

ΝΑΙ 
  

3.2 Τραπέζι Τεχνικού       
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3.2.1 Διαστάσεις 1,40 Χ 0,80 μέτρα ΝΑΙ   

3.2.2 Έδραση σε  4 πόδια ΝΑΙ   

3.2.3 Ο χρωματισμός θα υποδειχθεί από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στη 
φάση της υλοποίησης 

ΝΑΙ   

3.3 Καρέκλες συνέδρων        

3.3.1 Αριθμός καθισμάτων : 19 ΝΑΙ   

3.3.1 
Σταθερό κάθισμα με μεταλλικό σκελετό inox κυκλικής διατομής 
≥Φ26 

ΝΑΙ 
  

3.3.2 
Πλάτη καθίσματος: Πλαίσιο από προφίλ χάλυβα με αφρώδη 
πολυουρεθάνη. Ταπετσαρία από δέρμα 

ΝΑΙ 
  

3.3.3 
Έδρα καθίσματος Από φύλλα ξύλου (κόντρα πλακέ) πάχους 12mm 
με αφρώδη πολυουρεθάνη. Ταπετσαρία από δέρμα 

ΝΑΙ 
  

3.3.4 
Μπράτσα καθίσματος επενδεδυμένα με ημίσκληρη πολυουρεθάνη. 
Ενιαία με το σκελετό 

ΝΑΙ 
  

3.3.5 Αντιολισθητικά πέλματα ΝΑΙ   

3.4 Σύστημα σκίασης    

3.4.1 Συνολικές διαστάσεις κουφωμάτων:  7  κουφώματα διαστάσεων 
1,20 Χ 1 μέτρα το καθένα 

 
ΝΑΙ 

  

3.4.2 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών σκιάστρων ΝΑΙ   

3.4.3 Ύφασμα μερικής σκίασης σε χρωματισμό που θα υποδειχθεί από την 
αρμόδια για την Αίθουσα Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

3.4.4 Ηλεκτρικός έλεγχος ρολοκουρτίνας με ενσύρματο (διακόπτη) και 
ασύρματο (μέσω τηλεχειριστηρίου) έλεγχο 

ΝΑΙ   

3.4.5 Ο Ανάδοχος θα υποδείξει την βέλτιστη τοποθέτηση (εξωτερική – με 
στερέωση στο ταβάνι ή στον τοίχο, ή εσωτερική – με στερέωση 
πάνω στα κουφώματα 

ΝΑΙ   

3.4.6 Να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ανοίγματος των κουφωμάτων για 
λόγους αερισμού 

ΝΑΙ   

4.  Υπηρεσίες Εγκατάστασης    

4.1.1 Οι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να γίνουν με την ελάχιστη 
δυνατή όχληση και την ελάχιστη δυνατή διακοπή λειτουργίας της 
αίθουσας 

ΝΑΙ   

4.3. Πίνακας  Συμμόρφωσης Αίθουσας 577 

  

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(Β) 

ΤΕΚΜΗΡ

ΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ (Γ) 1. Εξοπλισμός διασκέψεων – τηλεδιασκέψεων     

1.1 Επιτραπέζιο κυτίο συνδέσεων Τύπου Α       

1.1.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.1.2 Να διαθέτει ανοιγόμενο κάλυμμα : με οπή για τα καλώδια  ΝAI      

1.1.3 Να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής  NAI 
 

  

1.1.4 Κατάλληλο για εγκατάσταση σε έπιπλα συνεδριάσεων   NAI     
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1.1.5 Να διαθέτει διασυνδέσεις: 1x HDMI 
                                                  1x RJ45 
                                                  2x USB για φόρτιση συσκευών 
                                                  1x Ρευματοδότη τύπου Schuck 

 
ΝΑΙ  

    

1.2 Σύστημα ασύρματης παρουσίασης       

1.2.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.2.2 Έξοδος εικόνας: 1x HDMI ΝΑΙ     

1.2.3 Ανάλυση: Τουλάχιστον 1920x1080 στα 60Hz ΝΑΙ     

1.2.4 Ήχος: Ψηφιακός μέσω HDMI, αναλογικός μέσω 3.5mm, ψηφιακός 
S/PDIF 

ΝΑΙ     

1.2.5 Πρωτόκολλο ασύρματης μετάδοσης: IEEE 802.11 a/g/n ΝΑΙ     

1.2.6 Πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης: WPA2-PSK ΝΑΙ     

1.2.5 Αριθμός ταυτόχρονων πηγών στην οθόνη: ≥ 2 ΝΑΙ     

1.2.6 Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων: ≥ 16 ΝΑΙ     

1.2.7 Ρυθμός πλαισίων: ≥ 30fps ΝΑΙ     

1.3 Μεταγωγέας video οκτώ εισόδων & οκτώ εξόδων HDMI       

1.3.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.3.2 Υποστήριξη ανάλυσης εισόδου / εξόδου:    

• ≥4K@60Hz σε 4:4:4/ 8bit βάθος χρώματος   

• 1080p στα 48bit   

• 4K στα 24bit 

 
ΝΑΙ 

    

1.3.3 Είσοδοι / Έξοδοι (τουλάχιστον): x8 HDMI (in) 
                                                           x8 HDMI (out) 
                                                           x1 IR 
                                                           x1 TCP/IP 
                                                           x1 RS232 
                                                           x1 Power 
                                                           x8 Audio (analog) 
                                                          x8 Audio (Digital) 

 
 
 

ΝΑΙ 

    

1.3.4 Video Compliance: HDMI 2.0b 
                                    HDCP 2.2 

ΝΑΙ     

1.3.5 Ενσωματωμένος ήχος: Έως 8 channel PCM 
                                          Dolby Digital TrueHD 
                                          DTS-HD Master Audio 

ΝΑΙ 
 

  

1.3.6 Απο-ενσωματωμένος ήχος: Αναλογική έξοδος L/R: PCM 2.0 
                                                  Ψηφιακή έξοδος RCA S/PDIF: Έως  
                                                  Dolby 5.1, DTS 5.1 

ΝΑΙ     

1.3.7 Εύρος Συχνότητας Φορέα IR: ≥ 38kHz στα 5 volts NAI     

1.3.8 Ethernet: Τουλάχιστον 100BaseT NAI     

1.3.9 RS232 Ρυθμός Baud : τουλάχιστον 9600baud ΝΑΙ      

1.3.10 Κατανάλωση ενέργειας: ≤ 60W (Max.) ΝΑΙ     

1.3.11 Τροφοδοσία:100V-240VAC / 50-60 Hz ΝΑΙ     

1.3.13 Οι μεταγωγείς video και οι μεταφορείς video μέσω UTP να είναι του 
ίδιου κατασκευαστή 

ΝΑΙ     

1.4 Μεταφορά Σήματος Εικόνας μέσω UTP       

1.4.1 Αριθμός τεμαχίων: 9 ΝΑΙ     

1.4.2 Συμμόρφωση βίντεο: HDMI 2.0+, HDCP2.2 και CEC ΝΑΙ     

1.4.3 Υποστήριξη ανάλυσης εισόδου / εξόδου: 4K@60Hz 4:4:4/ βάθος 
                                                                           χρώματος 8bit 

ΝΑΙ     

1.4.4 Μέγιστο Pixel Clock: ≥ 600MHz ΝΑΙ      
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1.4.5 Ενσωματωμένος ήχος: έως PCM 8 channel Dolby Digital 
DTSTrueHDDTS-HD Master AudioDolby Atmos 

ΝΑΙ 
 

  

1.4.6 Εύρος Συχνότητας Φορέα IR: ≥  30-50kHz στα 5V ΝΑΙ     

1.4.7 Μέγιστη απόσταση: 1080p τουλάχιστον 70 μέτρα, 4K@60Hz 4:4:4  
                                     τουλάχιστον 40 μέτρα 

ΝΑΙ     

1.4.8 Bandwidth (μέγιστο): 18 Gbps (συμπιεσμένο)  
10.2 Gbps (ασυμπίεστο) 

ΝΑΙ     

1.4.9 Κατανάλωση ενέργειας: ≤ 13 Watts ΝΑΙ     

1.4.10 Κατάσταση LED μπροστινού πίνακα για πομπό / δέκτη: για POWER, 
STATUS, HDCP, LINK 
                                                                                               

 
 

ΝΑΙ 

    

1.4.11 Συνδεσιμότητα:  HDBT (in) 
                               IR (in) 
                               IR (out)  
                               HDMI (out)  
                               DC 18V  
                               HDBT (out)  
                               IR (in)  
                               IR (out)  
                               HDMI I(in) 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

    

1.4.12 Να περιλαμβάνεται βάση rack ΝΑΙ     

1.5 Συσκευή Streaming & Καταγραφής       

1.5.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 
 

    

1.5.2 Μορφότυποι video: (HD) 1080p  23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,59.94,60 
                                      -(HD) 1080i 50, 59.94, 60 
                                      -(HD) 720p 50, 59.94, 60 
                                      -(SD) 525i, 625 

ΝΑΙ   

1.5.3 Υποστήριξη κωδικοποίησης: H.264/MPEG-4 ΝΑΙ     

1.5.4 Ρυθμός κωδικοποίησης video : -Τουλάχιστον 100 kbps έως 20 Mbps 
                                                          (streaming) 

                                            - Τουλάχιστον 100 kbps έως 20 
Mbps (recording) Έως 1080p 60 με υποστήριξη Baseline, 
Main και High 

 
 

NAI 

    

1.5.5 Ρυθμός κωδικοποίησης ήχου: Τουλάχιστον 32 kbps έως 256 kbps  
                                                       48kHz, δύο καναλιών stereo MPEG-4 
                                                       AAC-LC 

 
ΝΑΙ 

    

1.5.6 Υποστηριζόμενοι Τύποι πρωτοκόλλων: RTMP, RTSP (τουλάχιστον 10 
                                                                    clients), RTMPE, RTMPS, HTTPS 
                                                          & RTP/UDP Unicast και Multi Unicast 

 
ΝΑΙ 

    

1.5.7 Να υποστηρίζει αποθηκευτικά μέσα τουλάχιστον:    
α. Μια (1) USB θύρα (με μορφοποίηση exFAT ή FAT32) 
β. Μια (1) υποδοχή κάρτας μνήμης τύπου SD συμβατή με SD, SDHC, 
SDXC (exFAT) & Mounted Network Share (CIFS ή NFS) 
- Παροχή μίας (1) φορητής συσκευής αποθήκευσης τουλάχιστον 
32GB συμβατής με τη θύρα 1.5.7.α 
- Παροχή μίας (1) κάρτας μνήμης τουλάχιστον 32GB συμβατής με τη 
θύρα 1.5.7.β 

 
 

ΝΑΙ 

    

1.5.8 Θύρες εισόδου ψηφιακής εικόνας:   Τουλάχιστον μία (1) HDMI 
Standard Type A με έκδοσης v1.4a, RGB ή YCbCr 
  

ΝΑΙ     

1.5.9 Θύρες εξόδου ψηφιακής εικόνας:    ΝΑΙ     
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Tουλάχιστον μία (1) HDMI Standard Type A με έκδοσης v1.4a, RGB ή 
YCbCr 

1.5.10 Να διαθέτει είσοδο ψηφιακού ήχου:  
 
Ενσωματωμένου στο σήμα HDMI, τουλάχιστον 2-καναλιών, βάθους 
24-bit και δειγματοληψίας 48 kHz, συγχρονισμένη 

 
ΝΑΙ 

    

1.5.11 Να διαθέτει είσοδο αναλογικού ήχου:   
 Τουλάχιστον 2-καναλιών, στάθμης γραμμής τουλάχιστον -10dBV με 
στερεοφωνικό βύσμα 3.5mm TRS 

ΝΑΙ     

1.5.12 Να διαθέτει έξοδο ψηφιακού ήχου:  
Ενσωματωμένου στο σήμα HDMI,  τουλάχιστον 2-καναλιών, βάθους 
24-bit και δειγματοληψίας 48 kHz, συγχρονισμένη 

 
ΝΑΙ 

    

1.5.13 Να διαθέτει έξοδο αναλογικού ήχου:  
Τουλάχιστον 2 καναλιών, στάθμης γραμμής με στερεοφωνικό βύσμα 
3.5mm TRS 

ΝΑΙ     

1.5.14 Να διαθέτει διεπαφή δικτύου RJ-45: Τουλάχιστον 100 Mbps 
Ethernet 

ΝΑΙ     

1.5.15 Να διαθέτει ενσωματωμένο web server: Για έλεγχο και 
παραμετροποίηση 

ΝΑΙ     

1.5.16 Να διαθέτει κομβία άμεσου ελέγχου: Για το Streaming  
για την Καταγραφή 

ΝΑΙ     

1.5.17 Να είναι συμβατή με αυτοματισμό: Μέσω εγγράψιμου REST control 
API 

ΝΑΙ     

1.5.18 Να υποστηρίζει ταυτόχρονη λειτουργία καταγραφής και streaming NAI     

1.6 Στοιχείο οθόνης προβολής video wall        

1.6.1 Αριθμός τεμαχίων: 4 ΝΑΙ     

1.6.2 Διάσταση οθόνης: ≥ 55'' ΝΑΙ     

1.6.3 Διάκενο μεταξύ των στοιχείων (bezel): ≤  3.5mm ΝΑΙ     

1.6.4 Γωνία θέασης : ≥ 178 μοίρες ΝΑΙ     

1.6.5 Ανάλυση: τουλάχιστον 1920 x 1080, full HD ΝΑΙ     

1.6.6 Τύπος Οθόνης : IPS LCD ΝΑΙ     

1.6.7 Τύπος οπίσθιου φωτισμού: D-LED με Local Dimming  ΝΑΙ     

1.6.8 Φωτεινότητα: τουλάχιστον 500cd/m² ΝΑΙ     

1.6.9 Λόγος Αντίθεσης: ≥ 1.100:1 ΝΑΙ     

1.6.10 Δυναμικός Λόγος Αντίθεσης: ≥ 20.000:1 ΝΑΙ     

1.6.11 Χρόνος Απόκρισης: ≤8ms ΝΑΙ     

1.6.12 Αναλογία οθόνης: 16:9 ΝΑΙ     

1.6.13 Haze: ≤ 30% ΝΑΙ     

1.6.14 Pixel Pitch: ≤  0.630mm x 0.630mm ΝΑΙ     

1.6.15 Color Gamut: τουλάχιστον 72% NTSC ή ισοδύναμο ΝΑΙ     

1.6.16 Χρώματα απεικόνισης: >1,000,000,000 ΝΑΙ     

1.6.17 Εξωτερικές συνδέσεις: x 1 DisplayPort (είσοδος) 
                                          x 1 DisplayPort (εξοδος) 
                                          x 2-  HDMI 2.0 (HDCP 2.2)  
                                          x 1-  OPS 

ΝΑΙ     

1.6.18 Έλεγχος οθόνης: Μέσω IR, RS-232, LAN και Πληκτρολογίου  
ΝΑΙ 

    

1.6.19 Βάρος : <31kg ΝΑΙ     

1.6.20 Να εργάζεται χωρίς ανεμιστήρα για την απαγωγή θερμότητας ΝΑΙ     
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1.6.21 Να συνοδεύεται από υποδομή στήριξης και βάσεις τύπου pull out 
για τοποθέτηση στον τοίχο (with assorted peripherals) 

ΝΑΙ     

1.6.22 Οι κεντρικές οθόνες των αιθουσών να είναι του ίδιου κατασκευαστή 
 

ΝΑΙ     

1.7 Ψηφιακός επεξεργαστής σήματος ήχου 12 εισόδων / 8 εξόδων        

1.7.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.7.2 Nα φέρει 12 συμμετρικές (balanced)εισόδους  ΝΑΙ      

1.7.3 Nα φέρει 8  συμμετρικές (balanced)εξόδους ΝΑΙ     

1.7.4 Ονομαστική στάθμη εισόδου ≤ +4dB, ρυθμιζόμενη  
ΝΑΙ 

    

1.7.5 Στάθμη εξόδου: ≥0dBu (Ονομαστική),  
                               ≥20dBu (Μέγιστη) 

 
NAI 

    

1.7.6 Να διαθέτει μεγάλο δυναμικό εύρος: ≥105dB σε όλο το φάσμα 20Hz- 
                                                                     20kHz 

ΝΑΙ     

1.7.7 Nα φέρει ενσωματωμένο USB για  PC-based conferencing: Τύπου Β 
                                                   συμβατό με τα πρότυπα USB2.0, USB3.0 

ΝΑΙ      

1.7.8 Να υποστηρίζει αμφίδρομη επικοινωνία USB: 2x2 καναλιών &   
                                                           ανάλυσης 48kHz/24bit τουλάχιστον 

ΝΑΙ      

1.7.9 Απόκριση συχνότητας: τουλάχιστον 20Hz- 20kHz στα +4dBu ΝΑΙ     

1.7.10 THD + N (Ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος): 

-  ≤ 0.006%, για σήμα στάθμης line σε εύρος 20Hz – 20kHz στα 
+4dBu, 

- <0.4% για σήμα στάθμης mic σε εύρος 20Hz – 20kHz στα -
56dBu, 

 
ΝΑΙ 

    

1.7.11 Phantom Power: ≤  48V  ΝΑΙ     

1.7.12 Μέγιστη στάθμη εισόδου ≤ +24dBu ΝΑΙ      

1.7.13 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: Μέσω RJ-45 και 
καλωδίου Cat5e ή Cat6A 

ΝΑΙ      

1.7.14 Να διαθέτει διεπαφή Ethernet: τύπου RJ45, τουλάχιστον  
                                                            10/100Mbps 

ΝΑΙ     

1.7.15 Nα φέρει: Acoustic Echo Cancellation , 
Distributed Echo Cancellation σε κάθε είσοδο μικροφώνου, 
Noise Cancellation,  
Acoustic Intelligence  

ΝΑΙ     

1.7.16 Οι ψηφιακοί επεξεργαστές ήχου να είναι του ίδιου κατασκευαστή  ΝΑΙ     

1.8 Ενισχυτής  2x120W        

1.8.1 Αριθμός τεμαχίων: 3 ΝΑΙ     

1.8.2 Nα φέρει 4 εισόδους και 4 εξόδους audio ΝΑΙ     

1.8.3 Ευαισθησία εισόδου: τουλάχιστον 20Hz – 22kHz @ 0dBu ΝΑΙ     

1.8.4 Απόκριση συχνότητας: τουλάχιστον  20Hz - 22KHz (+/- 1dB) ΝΑΙ     

1.8.5 THD + N (Ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος): 
           20Hz – 22kHz στην ονομαστική ισχύ, 4/8Ω, <0.08% 

ΝΑΙ     

1.8.6 Έξοδος σταθερής τάσης : 4/8Ω και  70.7V/100V ΝΑΙ     

1.8.7 Phantom Power: ≤ 48V ΝΑΙ     

1.8.8 Μέγιστη ισχύς εξόδου: ≥ 4 x 60W ΝΑΙ     

1.8.9 Μέγιστη ισχύς συζευγμένης εξόδου: τουλάχιστον 2 x 120W ΝΑΙ     

1.8.10 Λειτουργία plug-and-play χωρίς λογισμικό ΝΑΙ     
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1.8.11 Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 
 
Μέσω μετάβασης σε αναμονή λειτουργίας έπειτα από 10 λεπτά 
απουσίας εισόδου ήχου 

 
ΝΑΙ 

    

1.8.12 Να διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση ΝΑΙ     

1.8.13 Να διαθέτει gain reduction ΝΑΙ     

1.8.14 Υποστηρίζει εφαρμογές διασκέψεων, ενίσχυσης ήχου και διανομής 
ήχου 

ΝΑΙ     

1.9 Ασύρματος δέκτης  2 καναλιών       

1.9.1 Αριθμός τεμαχίων : 1 ΝΑΙ     

1.9.2  2.4 GHz universal band ΝΑΙ     

1.9.3 Τροφοδοσία δέκτη: Micro-USB, PoE ΝΑΙ     

1.9.4 Απόκριση συχνότητας: τουλάχιστον 20Hz έως 20kHz ΝΑΙ     

1.9.5 Ισχύς εκπομπής: ≥ 1mW ΝΑΙ     

1.9.6 Δειγματοληψία: τουλάχιστον 48kHz βάθους 24-bit ΝΑΙ     

1.9.7 Συχνότητα RF: τουλάχιστον 2.4 GHz έως 2.483 GHz ΝΑΙ     

1.9.8 Λόγος σήματος προς θόρυβο : ≥ 109 dB(A) ΝΑΙ     

1.9.9 Να διαθέτει κρυπτογράφηση : AES 128-bit ΝΑΙ      

1.9.10 Εύρος RF: ≥ 30m NAI     

1.9.11 Ευαισθησία RF: ≤ -89 dBm NAI     

1.9.12 Έξοδος ήχου: +4dBu, μέσω XLR και 1/4'' TRS ΝΑΙ      

1.9.13 Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη τύπου LED ή OLED ΝΑΙ     

1.9.14 Να διαθέτει ενσωματωμένη κεραία: Διπολική ΝΑΙ      

1.9.15 Σύνδεση κεραίας: TNC 50 ohm ΝΑΙ     

1.9.16 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: Μέσω RJ-45 ΝΑΙ      

1.9.17 Να είναι συμβατό με τους Ψηφιακούς επεξεργαστές και τα 
μικρόφωνα του Video Conference 

ΝΑΙ     

1.10 Ασύρματος πομπός χειρός       

1.10.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.10.2  2.4 GHz universal band ΝΑΙ     

1.10.3 Ισχύς εκπομπής τουλάχιστον: 1mW, 10mW ΝΑΙ     

1.10.4 Δειγματοληψία: τουλάχιστον 48kHz βάθους 24-bit ΝΑΙ     

1.10.5 Συχνότητα RF: τουλάχιστον 2.4 GHz έως  2.483 GHz ΝΑΙ     

1.10.6 Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη 
 

    

1.10.7 Να φέρει Encryption AES 128-bit ΝΑΙ     

1.10.8 Εύρος RF: ≥ 30m NAI     

1.10.9 Τύπος κάψας μικροφώνου: Δυναμική, Υπερκαρδιοειδής ΝΑΙ     

1.10.10 Να διαθέτει προγραμματιζόμενο πλήκτρο: Push to Talk, Push to  
                                                                               Mute, Toggle 

ΝΑΙ      

1.10.11 Τροφοδοσία: Μέσω 2 επαναφορτιζόμενων μπαταριών ΑΑ, NiMH και 
μέσω USB 

ΝΑΙ     

1.10.12 Χρόνος ομιλίας : ≥  11 ώρες  ΝΑΙ     

1.10.13 Να συνοδεύεται από σταθμό φόρτισης ΝΑΙ     

1.10.14 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: Μέσω RJ-45 ΝΑΙ     

1.10.15 Να είναι συμβατό με τους Ψηφιακούς επεξεργαστές και τα 
μικρόφωνα του Video Conference 

ΝΑΙ     

1.11 Ασύρματος πομπός τύπου gooseneck       

1.11.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.11.2  2.4 GHz universal band ΝΑΙ     
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1.11.3 Ισχύς εκπομπής τουλάχιστον:  1mW, 10mW ΝΑΙ     

1.11.4 Audio Sampling: τουλάχιστον  24-bit 48kHz ΝΑΙ     

1.11.5 Συχνότητα RF: τουλάχιστον 2.4 GHz έως 2.483 GHz ΝΑΙ     

1.11.6 Να διαθέτει προέκταση : Εύκαμπτη 18'' ΝΑΙ     

1.11.7 Τύπος κάψας μικροφώνου: Πυκνωτική, Καρδιοειδής ΝΑΙ 
 

  

1.11.8 Να φέρει Encryption AES 128-bit ΝΑΙ     

1.11.9 Εύρος RF: ≥ 30m NAI     

1.11.10 Να διαθέτει προγραμματιζόμενο πλήκτρο: Push to Talk, Push to 
                                                                              Mute, Toggle 

ΝΑΙ      

1.11.11 Τροφοδοσία: Μέσω 4 επαναφορτιζόμενων μπαταριών ΑΑ, NiMH & 
μέσω USB 

ΝΑΙ     

1.11.12 Χρόνος ομιλίας: ≥  14 ώρες ΝΑΙ     

1.11.13 Να συνοδεύεται από σταθμό φόρτισης ΝΑΙ     

1.11.14 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: Μέσω RJ-45  ΝΑΙ     

1.11.15 Να είναι συμβατό με τους Ψηφιακούς επεξεργαστές και τα 
μικρόφωνα του Video Conference 

ΝΑΙ 
 

  

1.12 Ηχείο οροφής 2 δρόμων 
 

    

1.12.1 Αριθμός τεμαχίων: 20 ΝΑΙ     

1.12.2 Να διαθέτει εσωτερικό μετασχηματιστή 100V: 30/15/7.5W ΝΑΙ     

1.12.3 Να διαθέτει απόκριση συχνότητας: Τουλάχιστον 60Hz έως 20kHz ΝΑΙ     

1.12.4 Να παράγει μέγιστη ισχύ SPL : Τουλάχιστον 105dB ΝΑΙ     

1.12.5 Να παράγει τυπική ισχύ SPL : Τουλάχιστον 89dB (±3dB) ΝΑΙ     

1.12.6 Να διαθέτει οδηγό χαμηλών συχνοτήτων (Woofer): ≥ 6-ιντσων ΝΑΙ     

1.12.7 Να διαθέτει οδηγό υψηλών συχνοτήτων (tweeter): ≥ 3/4-ιντσας ΝΑΙ     

1.12.8 Να διαθέτει διασπορά 130°: Σε συχνότητα 1kHz (-6dB) ΝΑΙ     

1.12.9 Να είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ψευδοροφή:  
 
-Με διάμετρο οπής όχι μεγαλύτερη από 210mm βάθος έως 90mm 
και βάρος έως 1.85 κιλά 

ΝΑΙ     

1.12.10 Να διαθέτει μεταλλική γρίλια προστασίας: Λευκού χρώματος 
RAL9010 

ΝΑΙ     

1.13 Κεντρική μονάδα συνεδρίου       

1.13.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.13.2 Διαχειρίζεται έως 245 μονάδες ως αυτόνομο σύστημα και έως 4000 
σε πλήρη ανάπτυξη 

ΝΑΙ     

1.13.3 Να είναι σύμφωνο με IEC 60914 ΝΑΙ     

1.13.4 Απόκριση συχνότητας: ≥  30 Hz - 20 kHz (-3 dB at nominal level) ΝΑΙ     

1.13.5 Dynamic range: > 90 dB ΝΑΙ     

1.13.6 Signal-to-noise ratio : > 87 dBA ΝΑΙ     

1.14 Μονάδα μεταφραστή (διερμηνέων)       

1.14.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.14.2 Συνδέεται με το δίκτυο του συνεδριακού συστήματος NAI     

1.14.3 Με LCD display NAI     

1.14.4 Με δυνατότητες λόγου NAI     

1.14.5 Επιλογή εισερχόμενης γλώσσας  NAI     

1.14.6 Επιλογή εξερχόμενου καναλιού γλώσσα και ενδοεπικοινωνίας NAI     
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1.14.7 Να είναι σύμφωνο με IEC 60914 NAI     

1.15 Ακουστικά μεταφραστή       

1.15.1 Αριθμός τεμαχίων: 2 ΝΑΙ     

1.15.2 Ελαφριά, δυναμικά ακουστικά για απευθείας σύνδεση στο γραφείο 
διερμηνέων 

NAI     

1.15.3 Καλώδιο 2,2 m  NAI     

1.16 Στέλεχος μικροφώνου μονάδα μετάφρασης        

1.16.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.16.2  Διασύνδεση με την μονάδα μετάφρασης NAI     

1.17 Συνεδριακή μονάδα συνέδρων       

1.17.1 Αριθμός τεμαχίων: 18  ΝΑΙ     

1.17.2 Κουμπί μικροφώνου με κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο 
φωτιζόμενη λυχνία LED 

NAI     

1.17.3 Ενσωματωμένα πλήκτρα: speak /request to speak / listen to the 
speaker 

NAI     

1.17.4 Ενσωματωμένο μεγάφωνο NAI     

1.18 Συνεδριακή μονάδα προέδρου       

1.18.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.18.2 Ειδική διάταξη μετατροπής μονάδας συνέδρου σε προέδρου NAI     

1.19 Ελαφριά ακουστικά συνέδρων       

1.19.1 Αριθμός τεμαχίων: 36 ΝΑΙ     

1.19.2 Καλώδιο 1,3 m NAI     

1.20 Καλώδιο επέκτασης, 2m       

1.20.1 Αριθμός τεμαχίων: 18 ΝΑΙ     

1.21 Καλώδιο επέκτασης, 5m       

1.21.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.22 Καλώδιο επέκτασης, 10m       

1.22.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.23 Καλώδιο επέκτασης, 20m       

1.23.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.24 Κεντρικό πρόγραμμα λογισμικού       

1.24.1 Διαχείριση και έλεγχο του συνεδριακού συστήματος NAI     

1.24.2 Διαχείριση χρηστών NAI     

1.24.3 Λύση Client server solution NAI     

1.24.4 Βελτιστοποιημένο για Microsoft Windows 8.1 και 10 NAI     

1.24.5 Διαμόρφωση εκτός σύνδεσης NAI     

1.25 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ       

1.25.1 Έλεγχο μικροφώνων συνέδρων είτε πλήρως αυτόματα ή χειροκίνητα 
από τον προεδρεύοντα και / ή το διαχειριστή του συστήματος. 

NAI     

1.25.2 Καταχώρηση αίτησης συνέδρου για λόγο και αυτόματη διαχείριση 
της λίστας αναμονής μέσω διαδικασίας ουράς 

ΝΑΙ      

1.25.3 Δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ διαχειριστή, προεδρεύοντα, και / ή 
συνέδρων και μεταφραστών μέσω καναλιού ενδοεπικοινωνίας 

ΝΑΙ      
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1.25.4 Ηλεκτρονική ψηφοφορία συνέδρων, με ή χωρίς έλεγχο πρόσβασης 
μέσω σημάτων αναγνώρισης και με δυνατότητες μυστικής ή 
φανερής ψηφοφορίας και υπολογισμού και εμφάνισης των 
αποτελεσμάτων σε ατομικές οθόνες και / ή μια οθόνη αίθουσας 

ΝΑΙ      

1.25.5 Αναγνώριση συνέδρων στον προεδρεύοντα και / ή το διαχειριστή 
του συστήματος με βάση το όνομα και / ή τον αριθμό καθίσματος 

ΝΑΙ      

1.25.6 Έλεγχο και διανομή ταυτόχρονων μεταφράσεων σε έως και 15 
διαφορετικές γλώσσες πλέον της αρχικής πηγαίας γλώσσας, με 
εκχώρηση καναλιών γλώσσας υπό τον έλεγχο του διαχειριστή του 
συστήματος 

ΝΑΙ      

1.25.7 Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης που καλύπτουν τα κοινώς 
αποδεκτά επαγγελματικά πρότυπα και είναι σύμφωνες με τα 
σχετικά πρότυπα ISO και IEC 

ΝΑΙ      

1.26 Διανομέας εικόνας 1:4       

1.26.1 Αριθμός τεμαχίων: 2 ΝΑΙ     

1.26.2 Να διαθέτει τουλάχιστον 4 εξόδους HDMI: Τουλάχιστον HDMI 2.0  
                                                                               συμβατές με HDCP 2.2 

ΝΑΙ     

1.26.3 Να διαθέτει τουλάχιστον 1 είσοδο HDMI: Τουλάχιστον HDMI 2.0  
                                                                            συμβατή με HDCP 2.2  

ΝΑΙ     

1.26.4 Να υποστηρίζει αναλύσεις HDTV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 
4Kx2K @30Hz, 4Kx2K @60Hz (4:4:4) 

NAI     

1.26.5 Να υποστηρίζει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων βίντεο: ≥   
από 18Gbps 

ΝΑΙ     

1.26.6 Να διασφαλίζει την ακεραιότητα του σήματος:  Μέσω ισοστάθμισης 
καλωδίου εισόδου και αναγέννησης σήματος 

ΝΑΙ     

1.26.7 Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας: Για τροφοδοσία, ενεργή 
είσοδο και ενεργή έξοδο 

ΝΑΙ 
 

  

1.27 Μείκτης εικόνας με PiP       

1.27.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.27.2 Να διαθέτει πολλαπλές εισόδους βίντεο:  
 
Τουλάχιστον 8 HDMI τύπου A με επανασυγχρονισμό (Re-Sync) και 
μετατροπείς ρυθμού πλαισίων και μορφοποίησης 

 
ΝΑΙ 

    

1.27.3 Να διαθέτει πολλαπλές εξόδους βίντεο: Τουλάχιστον 4 ΝΑΙ     

1.27.4 Να διαθέτει βοηθητικές εξόδους βίντεο: Τουλάχιστον 2 ΝΑΙ     

1.27.5 Να διαθέτει εξόδους προγράμματος: Τουλάχιστον 2 HDMI ΝΑΙ     

1.27.6 Να διαθέτει πολλαπλές εισόδους ήχου: Τουλάχιστον 2 τύπου 3.5mm 
stereo mini jack 

ΝΑΙ     

1.27.7 Να διαθέτει έξοδο ήχου: Τουλάχιστον μία έξοδο τύπου 3.5mm 
stereo mini jack 

ΝΑΙ     

1.27.8 Να διαθέτει διεπαφή δικτύου RJ-45: 10/100/1000 BaseT Ethernet,  
                                                  για έλεγχο, streaming  και ενημερώσεις 

ΝΑΙ     

1.27.9 Να διαθέτει διεπαφές με Η/Υ:  2 USB Type-C 3.1 ΝΑΙ     

1.27.10 Να υποστηρίζει εγγραφή σε εξωτερικό μέσο:  Μέσω της διεπαφής 
USB 

ΝΑΙ     

1.27.11 Να υποστηρίζει λειτουργία webcam: Μέσω της διεπαφής USB ΝΑΙ     
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1.27.12 Να υποστηρίζει αναλύσεις  εισόδου:  
                                             720p 50/59.94/60 
                                             1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
                                             1080i 50/59.94/60 

 
ΝΑΙ 

    

1.27.13 Να υποστηρίζει αναλύσεις  εξόδου: 
                                              1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 

ΝΑΙ     

1.27.14 Να υποστηρίζει αναλύσεις εξόδου streaming:  
                                           1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 

ΝΑΙ     

1.27.15 Να διαθέτει ακρίβεια χρώματος: Τουλάχιστον 10-bit με   
                                                             δειγματοληψία video 4:2:2 YUV 

NAI     

1.27.16 Να διαθέτει προηγμένους chroma keyers: τουλάχιστον 2 ΝΑΙ     

1.27.17 Να διαθέτει πολλαπλές γεννήτριες προτύπων: Τουλάχιστον 5 ΝΑΙ     

1.27.18 Να διαθέτει μείκτη ήχου: 11 εισόδων x 2 εξόδους με ένδειξη 
στάθμης και ξεχωριστή ρύθμιση κέρδους ανά κανάλι 

ΝΑΙ     

1.27.19 Πρωτόκολλο live streaming: Real Time 
Messaging Protocol (RTMP) 

ΝΑΙ     

1.27.20 Να υποστηρίζει απευθείας καταγραφή μέσω USB: Σε εξωτερικό μέσο 
αποθήκευσης με μορφοποίηση exFAT 

ΝΑΙ     

1.27.21 Κωδικοποίηση αρχείου:  Τουλάχιστον H.264 .mp4 με ήχο AAC στην 
ανάλυση  του streaming ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ      

1.27.22 Να παρέχει πολλαπλή προεπισκόπηση (multiview): 
 
Ρυθμιζόμενη έως 16 παράθυρα συμπεριλαμβανομένων των Preview, 
Program και των 8 εισόδων HDMI 

 
ΝΑΙ 

    

1.27.23 Να διαθέτει media players: 2 ΝΑΙ     

1.27.24 Να υποστηρίζει εισαγωγή σταθερών εικόνων: PNG, TGA, BMP, GIF, 
                                                                                    JPEG και TIFF 

ΝΑΙ     

1.27.25 Να διαθέτει ενσωματωμένη επιφάνεια χειρισμού: Με υποστήριξη 
ελέγχου καμερών 

ΝΑΙ 
 

  

1.28 Διεπαφή ελέγχου για το σύστημα καμερών/multiview       

1.28.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.28.2 Να διαθέτει απομακρυσμένη τροφοδοσία 48V: Τύπου PoE: IEEE  
                                                                                       802.3af 

ΝΑΙ     

1.28.3 Να υποστηρίζει επικοινωνία Half Duplex:  Χωρίς Auto Negotiate ΝΑΙ     

1.28.4 Να διαθέτει θύρα USB: Για παραμετροποίηση και αναβάθμιση 
λογισμικού 

ΝΑΙ     

1.28.5 Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP: Μέσω διασύνδεσης Telnet ΝΑΙ     

1.28.6 Να διαθέτει πολλαπλές εισόδους ήχου: Τουλάχιστον 2 τύπου 3.5mm 
stereo mini jack 

ΝΑΙ     

1.28.7 Να διαθέτει διεπαφή δικτύου RJ-45: τουλάχιστον 100 mbps 
Ethernet, για έλεγχο 

ΝΑΙ     

1.29 Κάμερα PTZ με βάση στήριξης       

1.29.1 Αριθμός τεμαχίων: 5 ΝΑΙ     

1.29.2 Οπτικό ζουμ: 20X ΝΑΙ     

1.29.3 Αισθητήρας: ≥ 1/2.8 inch high quality HD CMOS ΝΑΙ     

1.29.4 Ενεργά Pixels: >=2.07 Mp, με αναλογία οθόνης 16:9 ΝΑΙ     

1.29.5 Μορφοποίηση Video: HDMI/SDI ανάλυσης 1080p 
60/50/30/25/59.94/29.97 

ΝΑΙ 
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1.29.6 USB3.0 Μορφοποίηση Video:  
Κύρια: YUY2/MJPEG/NV12/H.264/H.265: 1920×1080P30 
Sub Stream: YUY2/NV12: 640×360P30  
MJPEG/H.264/H.265: 1920×1080P30 

ΝΑΙ 
 

  

1.29.7 Γωνία κάλυψης: ≥55.8° (ευρυγώνιος) ≥3.2°(τηλεφακός) ΝΑΙ     

1.29.8 Διάφραγμα: F1.5 - F3.0 ΝΑΙ     

1.29.9 Ψηφιακό zoom: ≥10X ΝΑΙ     

1.29.10 Απόδοση σε ελάχιστο φωτισμό (ελάχιστη): 0.5Lux (F1.8, AGC ON) ΝΑΙ     

1.29.11 Ισορροπία λευκού: Auto / Manual/ One Push/ εισαγωγής  
                                    θερμοκρασίας χρώματος (2400k έως 7100k) 

ΝΑΙ     

1.29.12 Focus/Aperture/ Electronic Shutter: Auto/Manual/One Push Focus ΝΑΙ     

1.29.13 Ίριδα & Κλείστρο: Auto/Manual ΝΑΙ     

1.29.14 Ρυθμίσεις video: Brightness   Color Saturation Contrast Sharpness 
                                B/W mode Gamma curve 

 
 

ΝΑΙ 

    

1.29.15 Λόγος σήματος προς θόρυβο SNR: >50dB NAI     

1.29.16 Διεπαφές video: HDMI SDI LAN CVBS RS232-IN/OUT  RS485  A-IN 
USB2.0 rotary DIP switch DC 12V port power switch 

 
 

NAI 

    

1.29.17 Έξοδος video: HDMI SDI LAN USB3.0 CVBS  
ΝΑΙ 

    

1.29.18 Stream video: Dual stream output ΝΑΙ     

1.29.19 Πρότυπα συμπίεσης video (LAN Interface): H.265 H.264 
                                                                               Dual stream output 

ΝΑΙ     

1.29.20 Πρότυπα συμπίεσης video (USB3.0 Interface):  YUY2     
                                                                                MJPEGH.264NV12H.265 

ΝΑΙ     

1.29.21 Διεπαφή εισόδου ήχου: Double track 3.5mm linear input  ΝΑΙ     

1.29.22 Πρότυπα συμπίεσης ήχου : AAC/MP3/G.711A ΝΑΙ     

1.29.23 Διεπαφές ελέγχου: RS232, RS485 ΝΑΙ     

1.29.24 Πρωτόκολλο ελέγχου:  VISCA/Pelco-D/Pelco-P  
                                           Baud Rate: 115200/9600/4800/2400bps 

ΝΑΙ     

1.29.25 Κατανάλωση ενέργειας: ≤12W ΝΑΙ     

1.29.26 Πρωτόκολλα δικτύου:  
TCP/IP RTSP RTMP ONVIF GB/T28181 
Network VISCA control protocol 
Support remote upgrade reboot and reset 

 
 

ΝΑΙ 

    

1.29.27 Επικοινωνία USB: UVC (Video) 
 UAC (UAC) 

ΝΑΙ     

1.29.28 Pan/Tilt περιστροφή: ±170°, -30°~+90° ΝΑΙ     

1.29.29 Pan ταχύτητα: 0.1 - 60°/sec ΝΑΙ     

1.29.30 Tilt ταχύτητα: 0.1- 30°/sec ΝΑΙ     

1.29.31 Ταχύτητα προεπιλεγμένων θέσεων: Pan: 60°/sec, Tilt: 30°/sec ΝΑΙ     

1.29.32 Θέσεις προεπιλεγμένων θέσεων: 255 presets (10 presets μέσω 
τηλεχειριστηρίου)  

ΝΑΙ     

1.29.33 Να περιλαμβάνεται Ceiling Mount κάμερας ΝΑΙ     

1.30 Επαγγελματική Οθόνη και Βάση επιδαπέδια με κλίση       
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1.30.1 Αριθμός τεμαχίων: 8 ΝΑΙ     

1.30.2 Viewing Angle(H/V): ≥ 170°/170° ΝΑΙ     

1.30.3 Μέγεθος: ≥ 55" ΝΑΙ     

1.30.4 Ανάλυση: 3,840 x 2,160 (UHD) ΝΑΙ     

1.30.5 Τύπος Οθόνης : IPS ΝΑΙ     

1.30.6 Φωτεινότητα: ≥ 400cd/m² ΝΑΙ     

1.30.7 Λόγος Αντίθεσης: ≥ 1,300:1 ΝΑΙ     

1.30.8 Δυναμικός Λόγος Αντίθεσης: ≥ 1,000,000 : 1 ΝΑΙ     

1.30.9 Χρόνος Απόκρισης: ≤ 8ms ΝΑΙ     

1.30.10 Haze: ≤ 3% ΝΑΙ     

1.30.11 Color Gamut: DCI 80 % ΝΑΙ     

1.30.12 Τεχνολογία USB Plug & Play ΝΑΙ     

1.30.13 Είσοδοι (τουλάχιστον): x3 HDMI  
                                          x2 USB 2.0 (type A) 

ΝΑΙ     

1.30.14 Έξοδοι: x1 Audio ΝΑΙ     

1.30.15 Εξωτερικός έλεγχος: x1 RJ45 (in)x1  RS-232C (in/out) ΝΑΙ     

1.30.16 Υποδομή στήριξης: Βάση επιδαπέδια με κλίση κατάλληλη για την 
προσφερόμενη οθόνη 

ΝΑΙ     

1.31 Επαγγελματικό monitor       

1.31.1 Αριθμός τεμαχίων: 2 ΝΑΙ     

1.31.2 Τύπος Οθόνης: IPS 3-Side Borderless ΝΑΙ     

1.31.3 Μέγεθος: ≥  24” ΝΑΙ     

1.31.4 Ανάλυση (τουλάχιστον): 1920 x 1080 ΝΑΙ     

1.31.5 Φωτεινότητα: ≥  250 nits ΝΑΙ     

1.31.6 Color Gamut : NTSC 72% ΝΑΙ     

1.31.7 Color Depth (Number of Colors): ≥16.7M colors ΝΑΙ     

1.31.8 Χρόνος Απόκρισης: ≤ 5ms  ΝΑΙ     

1.31.9 Viewing Angle(H/V): ≥ 170°/170° ΝΑΙ     

1.31.10 Aspect Ratio: 16:9 ΝΑΙ     

1.31.11 Surface Treatment: Anti glare, 3H ΝΑΙ     

1.31.12 Είσοδοι /Έξοδοι: (x2)  HDMI 
                                (x1) D-Sub Headphone Out 

ΝΑΙ     

1.31.13 Λόγος Αντίθεσης: ≥ 1000:1 ΝΑΙ     

1.31.14 Να διαθέτει προφίλ απεικόνισης (Picture Modes):  Custom Reader, 
Color Weakness, Photo, Cinema, Game 

ΝΑΙ     

1.31.15 Nα περιλαμβάνει: DDC/CI, HDCP, Plug & Play, Response Time 
Control, Color Calibrated , Automatic Standby, Smart Energy Saving, 
Super Resolution +, On Screen Control (OSC),Auto Adjustment, 
Gamma Control, Color Temperature, DFC 

ΝΑΙ 
 

  

1.32 Κεντρική μονάδα συστήματος αυτοματισμού       

1.32.1 Αριθμός τεμαχίων: 3 ΝΑΙ     

1.32.2 Κεντρική μονάδα αυτοματισμού για πολλαπλούς ελέγχους 
συσκευών:  Να υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία 8 
προγραμμάτων 

ΝΑΙ     
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1.32.3 Να υποστηρίζει δικτυακό έλεγχο των συσκευών  ΝΑΙ     

1.32.4 Να υποστηρίζει πολλαπλές θύρες ελέγχου συσκευών:  
        x8- θύρες ελέγχου relay  
        x8- Θύρες digital inputs I/O 
        x8 -Θύρες IR output ports  
       Θύρες RS-232/422/485BACnet/IP CONTROL 

ΝΑΙ     

1.32.5 Επικοινωνία Ethernet: 100/1000 Mbps, auto-switching, 
auto-negotiating, auto-discovery 

ΝΑΙ     

1.32.6 Να διαθέτει ξεχωριστές θύρες LAN και υποδικτύου ελέγχου ΝΑΙ     

1.32.7 Μνήμη συστήματος (ελάχιστη): 2 GB SDRAM & 8 GB flash memory ΝΑΙ     

1.32.8 Να υποστηρίζει πολλαπλές μεθόδους επικοινωνίας:  
                                                                             computer & Web control 
                                                                             SNMP 
                                                                             IOS  
                                                                             Android 

ΝΑΙ     

1.32.9 Ενσωματωμένος πολυπύρηνος επεξεργαστής  ΝΑΙ 
ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

    

1.32.10 Υποστήριξη Κάρτας μνήμης με συμβατότητα SD ή SDHC κάρτας ΝΑΙ     

1.33 Οθόνη αφής αυτοματισμού 10''       

1.33.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.33.2 Τύπος οθόνης απεικόνισης: LCD TFT 5 σημείων αφής ΝΑΙ     

1.33.3 Μέγεθος οθόνης αφής : ≥ 10'' ΝΑΙ     

1.33.4 Ανάλυση  Οθόνης : ≥ 1920 x 1200 WUXGA ΝΑΙ     

1.33.5 Φωτεινότητα: ≥  400 nits ΝΑΙ     

1.33.6 Βάθος χρώματος: 24 bit, 16.7M colors ΝΑΙ     

1.33.7 Λόγος Αντίθεσης (Τυπικός): 1000:1 ΝΑΙ     

1.33.8 Aspect Ratio: 16:10 ΝΑΙ     

1.33.9 Viewing Angle (ελάχιστη): ±80° horizontal, ±80° vertical ΝΑΙ     

1.33.10 Να είναι ενσωματωμένη σε επιτραπέζια βάση  ΝΑΙ     

1.33.11 Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα 
συστήματος αυτοματισμού 

ΝΑΙ     

1.34 Συσκευή AutoCue ομιλιών χωρίς οθόνη       

1.34.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.34.2 Τύπος απεικόνισης:  Ορθογώνιο γυαλί, και υποδοχή για tablet   
                                      διαγωνίου έως 12.9 '' 

ΝΑΙ     

1.34.3 Φορητή συσκευή (tablet) συμβατών διαστάσεων με την 
προηγούμενη παράγραφο  και προεγκαταστημένο σχετικό λογισμικό 
autocue με άδεια χρήσης χωρίς χρονικούς περιορισμούς. 

ΝΑΙ     

1.34.4 Να διαθέτει ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης ΝΑΙ     

1.34.5 Να διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος: έως 182cm ΝΑΙ     

1.34.6 Να είναι ευανάγνωστο: Από απόσταση τουλάχιστον 3.65m ΝΑΙ     

1.34.7 Να είναι φορητό: να συνοδεύεται από μαλακή θήκη μεταφοράς NAI   

2. Λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός    

2.1 Μεταγωγέας Ethernet 48 θυρών PoE       
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2.1.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

2.1.2 Αριθμός θυρών GE RJ45: ≥ 48 ΝΑΙ     

2.1.3 Αριθμός θυρών 10GE SFP+:≥ 4 ΝΑΙ     

2.1.4 Τύπος switch μορφής 1U ΝΑΙ     

2.1.5 Να διαθέτει θύρες Power over Ethernet (PoE): ≥ 48 ΝΑΙ     

2.1.6 Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο 802.3at ΝΑΙ     

2.1.7 Υποστήριξη ισχύος PoE: ≥ 650W  ΝΑΙ     

2.1.8 Χωρητικότητα μεταγωγής: ≥ 150Gbps ΝΑΙ     

2.1.9 Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ανά δευτερόλεπτο: ≥ 240 Mpps ΝΑΙ     

2.1.10 Αποθήκευση MAC address: ≥ 28k ΝΑΙ     

2.1.11 Latency Δικτύου: ≤ 1ms ΝΑΙ     

2.1.12 Υποστήριξη VLANS: ≥ 3.5k ΝΑΙ     

2.1.13 Μνήμη DRAM: ≥ 512ΜΒ DDR3 ΝΑΙ     

2.1.14 FLASH: ≥ 64Mb ΝΑΙ     

2.1.15 Να είναι τεχνολογίας Layer 2 ΝΑΙ     

2.1.16 Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό ΝΑΙ     

2.1.17 Κατανάλωση ισχύος (μέση/μέγιστη): ≤ 895W / ≤ 897W ΝΑΙ     

2.2 Rack 26U        

2.2.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

2.2.2 Κατάλληλο για επιδαπέδια εγκατάσταση  NAI     

2.2.3 Αποσπόμενα πλάγια και πίσω καλύμματα NAI     

2.2.4 Να διαθέτει ρυθμιζόμενες σε βάθος κάθετες ικριωδοκούς για τη 
στήριξη των συσκευών:  

- Πάχους τουλάχιστον 1.5mm 

ΝΑΙ     

2.2.5 Να διαθέτει ανοιγόμενη θύρα διέλευσης καλωδίων στο επάνω 
μέρος:  
 

- Τουλάχιστον μια πλάτους 300mm 

ΝΑΙ      

2.2.6 Να διαθέτει ανοιγόμενη θύρα διέλευσης καλωδίων στο κάτω μέρος: 
       -       Τουλάχιστον μια πλάτους 300mm 

ΝΑΙ     

2.2.7 Να διαθέτει ανοιγόμενη γυάλινη μπροστινή πόρτα NAI     

2.2.8 Κατάλληλο για εγκατάσταση συσκευών 19''  NAI     

2.2.9 Πλάτος : 600mm ΝΑΙ     

2.2.10 Βάθος: 600mm ΝΑΙ     

2.2.11 Διαθέσιμο ύψος προς εγκατάσταση συσκευών : 26U ΝΑΙ     

2.2.12 Να διαθέτει αντικραδασμική βάση NAI     

2.2.13 Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα υλικά εγκατάστασης (ράφια, 
τροφοδοσία κλπ) 

NAI     

2.2.14 Να είναι μαύρου χρώματος NAI     

2.3 Η/Υ τύπου NUC       

2.3.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

2.3.2 Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i7 11ης γενιάς ή ισοδύναμος ΝΑΙ     

2.3.3 Λιθογραφία: ≤ 14nm ΝΑΙ     

2.3.4 Board Form Factor: USFF ΝΑΙ     

2.3.5 Form Factor εσωτερικού δίσκου: M.2 και 2.5” Drive ΝΑΙ     

2.3.6 Αριθμός υποστηριζόμενων εσωτερικών σκληρών δίσκων: ≥ 3 ΝΑΙ     

2.3.7 Να διαθέτει επεξεργαστή Intel i7 11ης  γενιάς ή ισοδύναμο ΝΑΙ     

2.3.8 Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 ΝΑΙ     

2.3.9 Αριθμός thread: ≥ 8 ΝΑΙ     

2.3.10 Μνήμη Cache επεξεργαστή: ≥ 12MΒ ΝΑΙ     

2.3.11 Μέγιστη συχνότητα επεξεργαστή: ≥ 4.70Ghz ΝΑΙ     



ΑΔΑ: 93874653ΠΩ-Ο9Ν



30 

 

2.3.12 Μέγιστο μέγεθος μνήμης RAM: ≥ 64GB ΝΑΙ     

2.3.13 Τύπος μνήμης: DDR4 τουλάχιστον 3200Mhz ΝΑΙ     

2.3.14 Αριθμός DIMM Slots: ≥ 2 ΝΑΙ     

2.3.15 Να διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών στον επεξεργαστή ΝΑΙ     

2.3.16 Θύρες εξόδου γραφικών:  Διπλό HDMI 2.0b, διπλό DP 1.4a μέσω 
Type C 

ΝΑΙ     

2.3.17 Αριθμός USB ports: ≥ 4 ΝΑΙ     

2.3.18 Να διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα wiFi 6. Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ     

2.3.19 Να διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth ΝΑΙ     

  Να διαθέτει θύρα δικτύου: 10/100/1000 Ethernet ΝΑΙ     

2.3.20 Διαστάσεις Σασί σε mm(LxWxH): ≤ 120x115x55 ΝΑΙ     

2.3.21 Να συνοδεύεται από ασύρματο πληκτρολόγιο,  ποντίκι, και 
τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων (presenter) 

ΝΑΙ     

2.3.22 Λειτουργικό σύστημα τουλάχιστον Windows 10 professional ή 
ισοδύναμο 

ΝΑΙ     

 3. Επίπλωση – λειτουργικές βελτιώσεις     

3.1 Τραπέζι συνεδριάσεων       

3.1.1 Διατήρηση του υφιστάμενου παραλληλόγραμμου σχήματος 
διαστάσεων 11,40 Χ 5,80 m και βάθους 80cm.  

ΝΑΙ   

3.1.2 Να αποτελείται από τμήματα διαστάσεων 1,40 Χ 0,80 μέτρων ΝΑΙ   

3.1.3 Έδραση κάθε τμήματος σε 2 πόδια ώστε να μην εμποδίζονται οι 
καθήμενοι  

ΝΑΙ   

3.1.4 Διαμορφωμένες καμπυλωτές γωνίες στις 4 άκρες του 
παραλληλογράμμου 

ΝΑΙ   

3.1.5 Ενιαίο τμήμα διαστάσεων 5,8 Χ 0,8m με επένδυση δερματίνης στην 
πλευρά των επισήμων 

ΝΑΙ   

3.1.6 Ο χρωματισμός θα υποδειχθεί από την Αρμόδια για την αίθουσα 
Υπηρεσία στη φάση της υλοποίησης 

ΝΑΙ   

3.2 Τραπέζι Τεχνικού – μεταφραστή        

3.2.1 Αριθμός τραπεζιών : 2 ΝΑΙ   

3.2.2 Διαστάσεις 1,20 Χ 0,60 μέτρα ΝΑΙ   

3.2.3 Έδραση σε 4 πόδια ΝΑΙ   

3.2.4 Ο χρωματισμός θα υποδειχθεί από την Αρμόδια για την αίθουσα 
Υπηρεσία στη φάση της υλοποίησης 

ΝΑΙ   

3.3 Καθίσματα συνέδρων        

3.3.1 Αριθμός τεμαχίων : 36 ΝΑΙ   

3.3.2 Σταθερό κάθισμα με μεταλλικό σκελετό inox κυκλικής διατομής   
 ≥Φ26 

ΝΑΙ   

3.3.3 Πλάτη καθίσματος: Πλαίσιο από προφίλ χάλυβα με αφρώδη 
πολυουρεθάνη. Ταπετσαρία από δέρμα 

ΝΑΙ   

3.3.4 Έδρα καθίσματος Από φύλλα ξύλου (κόντρα πλακέ) πάχους 12mm 
με αφρώδη 
πολυουρεθάνη. Ταπετσαρία από δέρμα 

ΝΑΙ   

3.3.5 Μπράτσα καθίσματος Επενδυμένα με ημίσκληρη πολυουρεθάνη. 
Ενιαία με το σκελετό 

ΝΑΙ   
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3.3.6 Αντιολισθητικά πέλματα ΝΑΙ   

3.4 Επένδυση τοίχου με γυψοσανίδα και ηχομονωτικό υλικό       

3.4.1 Διαστάσεις τοιχοποιίας: Συνολική διάσταση 19,93 Χ 2,38 μέτρα από 
την οποία θα αφαιρεθούν οι διαστάσεις των θυρών (τουλάχιστον 50 
τ.μ.) 

ΝΑΙ   

3.4.2 Επένδυση από μονή γυψοσανίδα ΝΑΙ   

3.4.3 Ορθοστάτες ανά 60cm ΝΑΙ   

3.4.4 Εσωτερική επένδυση από ηχομονωτικό υλικό (ενδεικτικά 
πετροβάμβακας / ορυκτοβάμβακας)  

ΝΑΙ   

3.4.5 Βαφή τοιχοποιίας ΝΑΙ   

3.5 Εσωτερικές θύρες αίθουσας       

3.5.1 Αριθμός τεμαχίων: 2 ΝΑΙ   

3.5.2 Διαστάσεις θύρας: 2,10 Χ 1,70 μέτρα ΝΑΙ   

3.5.3 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών θυρών ΝΑΙ   

3.5.4 Νέα διπλή ηχομονωτική θύρα ανοιγόμενη προς το εσωτερικό της 
αίθουσας με την ίδια φορά με τις παλιές θύρες με χρωματισμό που 
ταιριάζει με την τοιχοποιία. Ο χρωματισμός μπορεί να είναι 
διαφορετικός στις δύο πλευρές της θύρας 

ΝΑΙ   

3.6 Κατασκευή βάθρου στην μπροστινή πλευρά της αίθουσας       

3.6.1 Διαστάσεις: ≥4,00 Χ 6,72 μέτρα ΝΑΙ   

3.6.2 Ύψος Βάθρου τουλάχιστον 20 εκατοστών ΝΑΙ   

3.6.3 Αντοχή στην καταπόνηση: ≥300kgr/m2  ΝΑΙ   

3.7 Επένδυση πατώματος        

3.7.1 Διαστάσεις: ≥ 19,93 x 6,72 τετραγωνικά μέτρα ΝΑΙ   

3.7.2 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού πλαστικού δαπέδου ΝΑΙ   

3.7.3 Μέγιστο ύψος : 8mm ΝΑΙ   

3.7.4 Υλικό: laminate ανθυγρό με ηχομονωτική επένδυση  NAI   

3.7.5 Προδιαγραφές αντοχής: Τουλάχιστον AC5 και class32 NAI   

3.8 Αλλαγή πλακών ψευδοροφής    

3.8.1 Διαστάσεις πλάκας: 600 Χ600 Χ14mm NAI   

3.8.2 Αριθμός τεμαχίων : ≥290 NAI   

3.8.3 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών πλακών  NAI   

3.8.4 Πλάκα ορυκτών ινών χωρίς διάτρηση και λεία επιφάνεια στην 
εμφανή πλευρά με ηχομονωτικές ιδιότητες 

NAI   

3.8.5 Ανάρτηση επί του ίδιου σκελετού με διατήρηση απολήξεων 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

NAI   

3.9 Σύστημα σκίασης    

3.9.1 Συνολικές Διαστάσεις Κουφωμάτων: 7 κουφώματα διαστάσεων 1,20 
Χ 1 μέτρα το καθένα 

NAI   

3.9.2 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών σκιάστρων NAI   

3.9.3 Ύφασμα μερικής σκίασης σε χρωματισμό που θα υποδειχθεί από την 
Αρμόδια για την αίθουσα Υπηρεσία 

NAI   
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3.9.4 Ηλεκτρικός έλεγχος ρολοκουρτίνας με ενσύρματο (διακόπτη) και 
ασύρματο (μέσω τηλεχειριστηρίου) έλεγχο 

NAI   

3.9.5 Ο Ανάδοχος θα υποδείξει την βέλτιστη τοποθέτηση (εξωτερική – με 
στερέωση στο ταβάνι ή στον τοίχο, ή εσωτερική – με στερέωση 
πάνω στα κουφώματα) 

NAI   

3.9.6 Να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ανοίγματος των κουφωμάτων για 
λόγους αερισμού της αίθουσας 

NAI   

3.10 Κουβούκλιο μεταφραστή    

3.10.1 Κατασκευή τύπου ISOBOX διαστάσεων: ≥ 1,5 Χ 1,5 Χ 2,36 NAI   

3.10.2 Κούφωμα για την οπτική επαφή μεταφραστή με την αίθουσα   NAI   

3.10.3 Πόρτα κουβουκλίου ανοιγόμενη προς το εξωτερικό του κουβουκλίου 
(η φορά θα υποδειχθεί από την Αρμόδια για την αίθουσα Υπηρεσία) 

NAI   

3.10.4 Βαφή κουβουκλίου στο χρώμα που θα υποδειχθεί από την Αρμόδια 
για την αίθουσα Υπηρεσία. 

NAI   

3.10.5 Το κουβούκλιο να είναι κατασκευασμένο από panel πολυουρεθάνης 
πάχους ≥ 4cm και επένδυση πατώματος ίδια με της αίθουσας.  

NAI   

3.10.6 Το κουβούκλιο θα περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση και 
δομημένη καλωδίωση για μία τουλάχιστον θέση εργασίας. 

NAI   

3.10.7  Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του κουβουκλίου 
στο χώρο που θα του υποδείξει η Αρμόδια για την αίθουσα 
Υπηρεσία καθώς και για την πλήρη ολοκλήρωση του κουβουκλίου με 
δίκτυα υψηλών και χαμηλών ρευμάτων.  

NAI   

3.11 Βαφή τοιχοποιίας    

3.11.1 Βαφή τοιχοποιίας στο χρώμα  που θα υποδειχθεί από την Αρμόδια 
για την αίθουσα Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

3.11.2 Υπολειπόμενη επιφάνεια για βαφή: ≥60 τετραγωνικά μέτρα ΝΑΙ   

3.12 Αντικατάσταση φωτισμού αίθουσας    

3.12.1 Αριθμός φωτιστικών σωμάτων : 24 ΝΑΙ   

3.12.2 Χρώμα νέου φωτιστικού σώματος: ΛΕΥΚΟ ΝΑΙ   

3.12.3 Στήριξη στην ψευδοροφή στις ίδιες θέσεις με τα υφιστάμενα 
φωτιστικά σώματα 

ΝΑΙ   

3.12.4 Έλεγχος φωτιστικών σωμάτων με dimmer ΝΑΙ   

3.12.5 Ομαδοποίηση φωτιστικών σωμάτων σε 3 ζώνες (εμπρός, μέσο, 
πίσω) της αίθουσας, έλεγχος κάθε ζώνης από 2 διακόπτες (3.13) 

ΝΑΙ   

3.12.6 Χρωματισμός φωτός φωτιστικών σωμάτων: Λευκό φως ημέρας ΝΑΙ   

3.12.7 Ροή φωτός κάθε σώματος: ≥ 5200lm ΝΑΙ   

3.13 Έξυπνος διακόπτης φωτισμού    

3.13.1 Αριθμός τεμαχίων: 6 ΝΑΙ     

3.13.2 Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 20 λαμπτήρες ΝΑΙ   

3.13.3 Συνεργασία με τον ελεγκτή διακόπτη 3.14 ΝΑΙ   

3.14 Ελεγκτής διακόπτη φωτισμού και οθόνη αφής    

3.14.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

3.14.2 Συνεργασία με διακόπτη 3.13  ΝΑΙ   

3.14.3 Έλεγχος όλων των διακοπτών από αυτόνομη οθόνη αφής  
 
 
 

ΝΑΙ   

4.  Υπηρεσίες Εγκατάστασης     
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4.1.1 Οι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να γίνουν με την ελάχιστη 
δυνατή όχληση και την ελάχιστη δυνατή διακοπή λειτουργίας της 
αίθουσας 

ΝΑΙ   

4.4. Πίνακας Συμμόρφωσης Αίθουσας 630 

  

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(Β) 

ΤΕΚΜΗΡ

ΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ (Γ) 1. Εξοπλισμός διασκέψεων – τηλεδιασκέψεων     

1.1 Επιτραπέζιο κυτίο συνδέσεων Τύπου Α       

1.1.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.1.2 Να διαθέτει ανοιγόμενο κάλυμμα : με οπή για τα καλώδια ΝΑΙ      

1.1.3 Να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής ΝΑΙ  
 

  

1.1.4 Κατάλληλο για εγκατάσταση σε έπιπλα συνεδριάσεων  ΝΑΙ     

1.1.5 Να διαθέτει διασυνδέσεις: 
                                               1x HDMI 
                                               1x RJ45 
                                               2x USB για φόρτιση συσκευών 
                                               1x Ρευματοδότη τύπου Schucko 

ΝΑΙ     

1.2 Επιτραπέζιο κυτίο συνδέσεων Τύπου Β       

1.2.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.2.2 Να διαθέτει ανοιγόμενο κάλυμμα : με οπή για τα καλώδια ΝΑΙ      

1.2.3 Να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής ΝΑΙ  
 

  

1.2.4 Κατάλληλο για εγκατάσταση σε έπιπλα συνεδριάσεων  ΝΑΙ     

1.2.5 Να διαθέτει διασυνδέσεις:  
                                                 1x HDMI 
                                                 1x RJ45 
                                                 1x USB3.0 
                                                 2x USB για φόρτιση συσκευών 
                                                 1x Ρευματοδότη τύπου Schucko 

ΝΑΙ     

1.3 Σύστημα ασύρματης παρουσίασης       

1.3.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.3.2 Έξοδος εικόνας: Τουλάχιστον 1x HDMI  ΝΑΙ     

1.3.3 Ανάλυση: Τουλάχιστον 1920x1080 στα 60Hz ΝΑΙ     

1.3.4 Ήχος: ψηφιακός μέσω HDMI, αναλογικός μέσω 3.5mm, ψηφιακός 
S/PDIF 

ΝΑΙ     

1.3.5 Πρωτόκολλο ασύρματης μετάδοσης: IEEE 802.11 a/g/n ΝΑΙ     

1.3.6 Πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης: WPA2-PSK ΝΑΙ     

1.3.5 Αριθμός ταυτόχρονων πηγών στην οθόνη: ≥2 ΝΑΙ     

1.3.6 Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων: ≥6 ΝΑΙ     

1.3.7 Ρυθμός πλαισίων: ≥ 30fps ΝΑΙ     

1.4 Κάμερα PTZ       

1.4.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.4.2 Να υποστηρίζει ανάλυση: Τουλάχιστον 1080p 60 ΝΑΙ     

1.4.3 Να διαθέτει οπτικό zoom: ≥ 10x οπτικό zoom ΝΑΙ     

1.4.4 Να διαθέτει γωνία θέασης:  Οριζόντια: 72,5 ° - 6,9 ° 
                                                   Κάθετη: 44,8 ° - 3,9 ° 
                                                   Εύρος οριζόντιας περιστροφής: ± 170 ° 
                                                   Εύρος κάθετης περιστροφής: -30 ° - +90° 

ΝΑΙ     
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1.4.5 Διασυνδέσεις : 1x HDMI 1.31x USB 2.0/3.01x Ethernet Διακόπτης 
τροφοδοσίας ενσωματωμένοςRS-232 control in-out 

ΝΑΙ     

1.4.6 Να διαθέτει υψηλής ποιότητας και ανάλυσης  
επεξεργαστή εικόνας :   ≥ 1/2.7 inch CMOS 

ΝΑΙ      

1.4.7 Ο επεξεργαστής εικόνας να είναι υψηλής ανάλυσης : ≥  2.07Mp 
effective pixels 

ΝΑΙ      

1.4.8 Να υποστηρίζει λήψη σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού : ≤ 0.5 lux ΝΑΙ      

1.4.9 Να διαθέτει αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού ΝΑΙ     

1.4.10 Να διαθέτει ψηφιακή μείωση θορύβου: 2D, 3D ΝΑΙ      

1.4.11 Να διαθέτει υψηλού επιπέδου λόγο σήματος  
προς θόρυβο εικόνας :     ≥ 55dB 

ΝΑΙ      

1.4.12 Να διαθέτει υψηλή ταχύτητα κίνησης: ≥ 1.7° – 100°/δευτερόλεπτό 
Pan  ≥ 1.7° – 69.9°/δευτερόλεπτό  TILT SPEED 

ΝΑΙ      

1.4.13 Να διαθέτει πολλαπλές προεπιλεγμένες θέσεις : ≥ 254 ΝΑΙ 
  

    

1.4.14 Να διαθέτει κωδικοποίηση του σήματος βίντεο και ήχου  σε 
δικτυακό: IP streaming H264, IP streaming H265 

ΝΑΙ      

1.4.15 Διασυνδέσεις  εισόδου / εξόδου:  USB 3.0  
                                                               USB 2.0  
                                                               HDMI  
                                                               ≥ 100 BaseT 

ΝΑΙ  
 

  

1.5 Μεταγωγέας video τεσσάρων εισόδων & τεσσάρων εξόδων HDMI       

1.5.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.5.2 Υποστήριξη ανάλυσης εισόδου / εξόδου:    

• ≥4K@60Hz σε 4:4:4/ 8bit βάθος χρώματος   

• 1080p στα 48bit   

• 4K στα 24bit 

ΝΑΙ     

1.5.3 Είσοδοι / Έξοδοι : x4 HDMI (in) 
                                  x4 HDMI (out)x1 IR 
                                  x1 TCP/IP 
                                  x1 RS232 
                                  x1 Power   
                                  x4 Audio (analog) 
                                  x4 Audio (Digital) 

 
 
 

ΝΑΙ 

    

1.5.4 Συμμόρφωση Video: HDMI 2.0b, HDCP 2.2 ΝΑΙ     

1.5.5 Ενσωματωμένος ήχος: έως PCM 8 channel 
                                          Dolby Digital TrueHD 
                                          DTS-HD Master Audio 

 
ΝΑΙ 

 

  

1.5.6 Από-ενσωματωμένος ήχος: Analog L/R Out: PCM 2.0 
Digital RCA S/PDIF Out: έως Dolby 5.1, DTS 5.1 

ΝΑΙ     

1.5.7 Εύρος Συχνότητας Φορέα IR: ≥ 38kHz στα 5 volts ΝΑΙ     

1.5.8 Ethernet: Τουλάχιστον 100BaseT ΝΑΙ 
 

  

1.5.9 RS232 Baud Rate: ≥ 9600 ΝΑΙ 
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1.5.10 Κατανάλωση ενέργειας: ≤ 60W (Max.) ΝΑΙ     

1.5.11 Τροφοδοσία: 100V-240VAC / 50-60 Hz ΝΑΙ     

1.5.12 Οι μεταγωγείς video και οι μεταφορείς video μέσω UTP(1.6)  να είναι 
του ίδιου κατασκευαστή για λόγους συμβατότητας 

ΝΑΙ     

1.6 Μεταφορά Σήματος Εικόνας μέσω UTP       

1.6.1 Αριθμός τεμαχίων:2 ΝΑΙ     

1.6.2 Συμμόρφωση βίντεο: 
 HDMI 2.0+ 
 HDCP2.2 
 CEC 

ΝΑΙ     

1.6.3 Υποστήριξη ανάλυσης εισόδου / εξόδου: 4K@60Hz 4:4:4 σε βάθος 
χρώματος 8bit 

ΝΑΙ     

1.6.4 Μέγιστο Pixel Clock: 600MHz ΝΑΙ     

1.6.5 Ενσωματωμένος ήχος: έως PCM 8 channel Dolby Digital 
DTSTrueHDDTS-HD Master AudioDolby Atmos 

ΝΑΙ 
 

  

1.6.6 Εύρος Συχνότητας Φορέα IR: ≥  30-50kHz στα 5V ΝΑΙ     

1.6.7 Μέγιστη απόσταση: 1080p τουλάχιστον 70 μέτρα 
4K@60Hz 4:4:4 τουλάχιστον 40 μέτρα 

ΝΑΙ     

1.6.8 Bandwidth: ≥  18 Gbps (συμπιεσμένο) , ≥  10.2 Gbps (ασυμπίεστο) ΝΑΙ     

1.6.9 Κατανάλωση ενέργειας: ≤ 13 watts ΝΑΙ     

1.6.10 Κατάσταση LED μπροστινού πίνακα για πομπό / δέκτη: τουλάχιστον 
για POWER, STATUS, HDCP, LINK 
                                                                                                 

ΝΑΙ     

1.6.11 Συνδεσιμότητα:  HDBT (in) 
                                IR (in) 
                                IR (out)  
                                HDMI (out)  
                                DC 18V  
                                HDBT (out)  
                                IR (in)  
                                IR (out)  
                               HDMI I(in) 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

    

1.6.12 Να περιλαμβάνεται βάση rack ΝΑΙ     

1.7 USB 3.0 switcher       

1.7.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.7.2 Να διαθέτει 2 USB Θύρες Host: Τύπου Β (Type-B) πρωτοκόλλου USB 
3.0/ και συμβατές με USB 2.0 

ΝΑΙ     

1.7.3 Να διαθέτει 3 USB Θύρες Device: Τύπου A πρωτοκόλλου USB 3.0/ 
και συμβατές με USB 2.0 

ΝΑΙ     

1.7.4 Να διαθέτει διεπαφή σειριακής επικοινωνίας RS-232:   Για 
απομακρυσμένο έλεγχο και με Baud Rate 9600, 8Data bits, 1 Stop bit 

ΝΑΙ     

1.7.5 Να διαθέτει ψυχρές επαφές ελέγχου: Contact closure, GPIN από 0V 
έως +12V 

ΝΑΙ     

1.7.6 Κομβίο ελέγχου : Εναλλαγή μεταξύ Hosts ΝΑΙ     

1.7.7 Συνοδευτική εφαρμογή: Για ενημέρωση του λογισμικού ΝΑΙ     

1.7.8 Κατάσταση ελέγχου: Να αποθηκεύεται ο επιλεγμένος τρόπος 
ελέγχου εντός της συσκευής 

ΝΑΙ  

  
 

  

1.8 Συσκευή Streaming & Καταγραφής       

1.8.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     
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1.8.2 Μορφότυποι video:  
-(HD) 1080p  23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
-(HD) 1080i 50, 59.94, 60 
-(HD) 720p 50, 59.94, 60 
-(SD) 525i, 625i 

 
ΝΑΙ 

    

1.8.3 Υποστήριξη κωδικοποίησης: H.264/MPEG-4 ΝΑΙ     

1.8.4 Ρυθμός κωδικοποίησης video:  
 Τουλάχιστον 100 kbps έως 20 Mbps (streaming)  
 Τουλάχιστον 100 kbps έως 20 Mbps (recording) 
  Έως 1080p 60 με υποστήριξη Baseline, Main και High 

 
 

ΝΑΙ 

    

1.8.5 Ρυθμός κωδικοποίησης ήχου : Τουλάχιστον 32 kbps έως 256 kbps  
48kHz, δύο καναλιών stereo MPEG-4 AAC-LC 

ΝΑΙ     

1.8.6 Υποστηριζόμενοι Τύποι πρωτοκόλλων: RTMP, RTSP (τουλάχιστον 10 
clients), RTMPE, RTMPS, HTTPS και RTP/UDP Unicast και Multi 
Unicast 

ΝΑΙ     

1.8.7 Να υποστηρίζει αποθηκευτικά μέσα τουλάχιστον:    
α. Μια (1) USB θύρα (με μορφοποίηση exFAT ή FAT32) 
β. Μια (1) υποδοχή κάρτας μνήμης τύπου SD συμβατή με SD, SDHC, 
SDXC (exFAT) & Mounted Network Share (CIFS ή NFS) 
 
- Παροχή μίας (1) φορητής συσκευής αποθήκευσης τουλάχιστον 
32GB συμβατής με τη θύρα 1.8.7.α 
- Παροχή μίας (1) κάρτας μνήμης τουλάχιστον 32GB συμβατής με τη 
θύρα 1.8.7.β 

 
 
 

ΝΑΙ 

    

1.8.8 Θύρες εισόδου ψηφιακής εικόνας: Τουλάχιστον μια (1) HDMI 
Standard Type A με έκδοσης v1.4a, RGB ή YCbCr 

ΝΑΙ     

1.8.9 Θύρες εξόδου ψηφιακής εικόνας: Τουλάχιστον μία (1) HDMI 
Standard Type A με έκδοσης v1.4a, RGB ή YCbCr 

ΝΑΙ     

1.8.10 Να διαθέτει είσοδο ψηφιακού ήχου: Ενσωματωμένου στο σήμα 
HDMI, 2-καναλιών, βάθους 24-bit και δειγματοληψίας 48 kHz, 
συγχρονισμένη 

ΝΑΙ     

1.8.11 Να διαθέτει είσοδο αναλογικού ήχου: 2-καναλιών, στάθμης 
γραμμής τουλάχιστον -10dBV με στερεοφωνικό βύσμα 3.5mm TRS 

ΝΑΙ     

1.8.12 Να διαθέτει έξοδο ψηφιακού ήχου: Ενσωματωμένου στο σήμα 
HDMI, 2-καναλιών, βάθους 24-bit και δειγματοληψίας 48 kHz, 
συγχρονισμένη 

ΝΑΙ     

1.8.13 Να διαθέτει έξοδο αναλογικού ήχου: 2-καναλιών, στάθμης γραμμής 
με στερεοφωνικό βύσμα 3.5mm TRS 

ΝΑΙ     

1.8.14 Να διαθέτει διεπαφή δικτύου RJ-45: ≥100 Ethernet ΝΑΙ     

1.8.15 Να διαθέτει ενσωματωμένο web server: Για έλεγχο και 
παραμετροποίηση 

ΝΑΙ     

1.8.16 Να διαθέτει κομβία άμεσου ελέγχου: για το Streaming  
για την Καταγραφή 

ΝΑΙ     

1.8.17 Να είναι συμβατή με αυτοματισμό: Μέσω εγγράψιμου REST control 
API 

ΝΑΙ     

1.8.18 Να υποστηρίζει ταυτόχρονη λειτουργία καταγραφής και streaming NAI     

1.9 Συσκευή HDMI PIP       

1.9.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ      

1.9.2 Να διαθέτει 2 εισόδους HDMI: Τουλάχιστον HDMI 1.3a συμβατές με 
HDCP 1.2 

ΝΑΙ   
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1.9.3 Να διαθέτει 1 έξοδο HDMI: Τουλάχιστον HDMI 1.3a συμβατή με 
HDCP 1.2 

ΝΑΙ     

1.9.4 Να υποστηρίζει αναλύσεις εισόδου: 1080p24/30/50/60Hz,  
1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1920x1080@60Hz 

ΝΑΙ     

1.9.5 Να υποστηρίζει αναλύσεις εξόδου: 1080p, 720p, 1080i, 1024x768, 
1360x768 

ΝΑΙ     

1.9.6 Να διαθέτει διεπαφή σειριακής επικοινωνίας RS-232: Για 
απομακρυσμένο έλεγχο και με ρυθμό μετάδοσης  115200bps, 8Data 
bits 

ΝΑΙ     

1.9.7 Να διαθέτει κομβία άμεσου ελέγχου: Για επιλογή πηγής, τρόπο 
λειτουργίας (Single,PiP, PoP), θέση εικόνας, μέγεθος εικόνας και 
ανάλυση 

ΝΑΙ     

1.9.8 Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας: Για τροφοδοσία, 
επιλεγμένη είσοδο και ενεργή έξοδο 

ΝΑΙ     

1.10 Οθόνη προβολής με επιδαπέδια βάση στήριξης       

1.10.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.10.2 Γωνία θέασης (H/V): ≥ 170 μοίρες ΝΑΙ     

1.10.3 Μέγεθος: ≥ 75" ΝΑΙ     

1.10.4 Ανάλυση: τουλάχιστον 3,840 x 2,160 (UHD) ΝΑΙ     

1.10.5 Τύπος Οθόνης : Direct-lit LED LCD ΝΑΙ     

1.10.6 Φωτεινότητα: ≥ 700cd/m² ΝΑΙ     

1.10.7 Λόγος Αντίθεσης: ≥ 5000:1 ΝΑΙ     

1.10.8 Δυναμικός Λόγος Αντίθεσης: ≥ 20,000:1 ΝΑΙ     

1.10.9 Χρόνος Απόκρισης: ≤6.5ms ΝΑΙ     

1.10.10 Αναλογία οθόνης: 16:9 ΝΑΙ     

1.10.11 Haze: ≤ 44% ΝΑΙ     

1.10.12 Ρυθμός πλαισίων: ≥ 120Hz ΝΑΙ     

1.10.13 Color Gamut: 88% NTSC ΝΑΙ     

1.10.14 Χρώματα απεικόνισης: >1,000,000,000 ΝΑΙ     

1.10.15 Εξωτερικές συνδέσεις: 
                                            x 1 DisplayPort  
                                            x 2-  HDMI 2.0  
                                            x 2- HDMI 1.4 
                                            x 1-  OPS 

ΝΑΙ     

1.10.16 Έλεγχος οθόνης: Μέσω IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Πληκτρολογίου, 
Web Brower Interface και εφαρμογής κινητής συσκευής 

ΝΑΙ     

1.10.17 Να διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία ΝΑΙ     

1.10.18 Βάση βαρέως τύπου για τοποθέτηση στον τοίχο ΝΑΙ     

1.10.19 Να επιτρέπει διάταξη picture-in-picture σε διπλή, τριπλή ή τετραπλή 
διάταξη και αποθηκευμένες  

ΝΑΙ     

1.10.20 Προκαθορισμένες ρυθμίσεις που μπορούν να ανακληθούν με μία 
εντολή. 

ΝΑΙ     

1.10.21 Οι κεντρικές οθόνες των αιθουσών να είναι του ίδιου κατασκευαστή ΝΑΙ     

1.10.22 Τροχήλατη βάση οθόνης με λειτουργικότητα τουλάχιστον ίδια με την 
υφιστάμενη 

ΝΑΙ   

1.11 Ψηφιακός επεξεργαστής σήματος ήχου 4 εισόδων / 8 εξόδων        

1.11.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.11.2 Να φέρει 4  συμμετρικές (balanced) εισόδους  ΝΑΙ      

1.11.3 Να φέρει 8  συμμετρικές (balanced) εξόδους ΝΑΙ      
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1.11.4 Ονομαστική στάθμη εισόδου: Ρυθμιζόμενη  σε εύρος τουλάχιστον 
από -56dB έως +0dB 

ΝΑΙ     

1.11.5 Στάθμη εξόδου : ≥0dBu (Ονομαστική), ≥17dBu (Μέγιστη) ΝΑΙ     

1.11.6 Να διαθέτει μεγάλο δυναμικό εύρος: ≥103 dB σε όλο το φάσμα 
20Hz-20kHz 

ΝΑΙ     

1.11.7 Nα φέρει ενσωματωμένο USB για PC-based conferencing: τύπου Β 
συμβατό με τα πρότυπα USB2.0, USB3.0 

ΝΑΙ     

1.11.8 Να υποστηρίζει αμφίδρομη επικοινωνία USB: 2x2 καναλιών και 
ανάλυσης 48kHz/24bit τουλάχιστον 

ΝΑΙ     

1.11.9 Απόκριση συχνότητας: τουλάχιστον 20Hz- 20kHz στα +4dBu ΝΑΙ     

1.11.10 THD + N (Ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος): ≤ 0.006%, 
για σήμα στάθμης line σε εύρος 20Hz – 20kHz στα +4dBu,<0.4% για 
σήμα στάθμης mic σε εύρος 20Hz – 20kHz στα -56dBu 

ΝΑΙ     

1.11.11 Phantom Power: ≤ 48V ΝΑΙ     

1.11.12 Μέγιστη στάθμη εισόδου ≤ 20dBu ΝΑΙ     

1.11.13 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: μέσω RJ-45 και 
καλωδίου Cat5e ή Cat6A 

ΝΑΙ     

1.11.14 Να διαθέτει διεπαφή Ethernet: τύπου RJ45, 10/100Mbps 
τουλάχιστον 

ΝΑΙ     

1.11.15 Nα φέρει: Acoustic Echo Cancellation , 
Distributed Echo Cancellation σε κάθε είσοδο μικροφώνου, 
Noise Cancellation,  
Acoustic Intelligence  

ΝΑΙ     

1.11.16 Οι ψηφιακοί επεξεργαστές ήχου να είναι του ίδιου κατασκευαστή  ΝΑΙ     

1.12 Μικρόφωνο για Video Conference       

1.12.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.12.2 Να φέρει 24 πολλαπλά μικρόφωνα ΝΑΙ     

1.12.3 Να είναι κατάλληλο για πολλαπλούς τύπους εγκατάστασης: σε 
ταβάνι, τραπέζι ή τοίχο 

ΝΑΙ      

1.12.4 Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους Ψηφιακούς Επεξεργαστές 
Ήχου 

ΝΑΙ     

1.12.5 Να διαθέτει δίαυλο περιφερειακών συσκευών ήχου: μέσω RJ-45 και 
καλωδίου Cat5e ή Cat6A 

ΝΑΙ      

1.12.6 Να υποστηρίζει πολλαπλό AEC feature ΝΑΙ     

1.12.7 Να υποστηρίζει Noise cancellation, ALC , AUTO gate ΝΑΙ     

1.12.8 Να διατίθεται σε λευκό ή μαύρο χρώμα ΝΑΙ     

1.12.9 Απόκριση συχνότητας: τουλάχιστον 150Hz-16kHz, +/- 3dB ΝΑΙ      

1.12.10 Δυναμικό εύρος: > 70 dB σε φάσμα 150 Hz έως 16 KHz ΝΑΙ     

1.12.11 Να περιλαμβάνει αισθητήρες LED & αφής: x 2 κουμπιά αφής για 
σίγαση x 2 LED: Ενεργοποίηση (Σίγαση & Χωρίς σίγαση) 

ΝΑΙ     

1.13 Ενισχυτής  2x120W        

1.13.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.13.2 Να φέρει τουλάχιστον 4 εισόδους και 4 εξόδους audio ΝΑΙ     

1.13.3 Ευαισθησία εισόδου: τουλάχιστον 20Hz – 22kHz @ 0dBu ΝΑΙ     

1.13.4 Απόκριση συχνότητας: τουλάχιστον  20Hz - 22KHz (+/- 1dB) ΝΑΙ     

1.13.5 THD + N (Ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος): 20Hz – 
22kHz στην ονομαστική ισχύ, 4/8Ω, <0.08% 

ΝΑΙ     

1.13.6 Έξοδος σταθερής τάσης : 4/8Ω και  70.7V/100V ΝΑΙ     
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1.13.7 Phantom Power: ≤ 48V ΝΑΙ     

1.13.8 Μέγιστη ισχύς εξόδου: ≥ 4 x 60W ΝΑΙ     

1.13.9 Μέγιστη ισχύς συζευγμένης εξόδου: ≥ 2 x 120W ΝΑΙ     

1.13.10 Λειτουργία plug-and-play χωρίς λογισμικό ΝΑΙ     

1.13.11 Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Μέσω μετάβασης 
σε αναμονή λειτουργίας έπειτα από 10 λεπτά απουσίας εισόδου 
ήχου 

ΝΑΙ     

1.13.12 Να διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση ΝΑΙ     

1.13.13 Να διαθέτει gain reduction ΝΑΙ     

1.13.14 Υποστηρίζει εφαρμογές διασκέψεων, ενίσχυσης ήχου και διανομής 
ήχου 

ΝΑΙ     

1.14 Ηχείο οροφής 2 δρόμων       

1.14.1 Αριθμός τεμαχίων:  4 ΝΑΙ     

1.14.2 Να διαθέτει εσωτερικό μετασχηματιστή 100V: 30/15/7.5W ΝΑΙ     

1.14.3 Να διαθέτει απόκριση συχνότητας: ≥  60Hz έως 20kHz ΝΑΙ     

1.14.4 Να παράγει μέγιστη ισχύ SPL: ≥ 105dB ΝΑΙ     

1.14.5 Να παράγει τυπική ισχύ SPL: ≥ 89dB (±3dB) ΝΑΙ     

1.14.6 Να διαθέτει οδηγό χαμηλών συχνοτήτων (Woofer): ≥ 6-ιντσων ΝΑΙ     

1.14.7 Να διαθέτει οδηγό υψηλών συχνοτήτων (tweeter): ≥ 3/4-ιντσας ΝΑΙ     

1.14.8 Να διαθέτει διασπορά 130°: Σε συχνότητα 1kHz (-6dB) ΝΑΙ     

1.14.9 Να είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ψευδοροφή: με διάμετρο 
οπής όχι μεγαλύτερη από 210mm βάθος έως 90mm και βάρος έως 
1.85 κιλά 

ΝΑΙ     

1.14.10 Να διαθέτει μεταλλική γρίλια προστασίας: Λευκού χρώματος 
RAL9010 

ΝΑΙ     

1.15 Κεντρική μονάδα συστήματος αυτοματισμού       

1.15.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.15.2 Κεντρική μονάδα αυτοματισμού για πολλαπλούς ελέγχους 
συσκευών: Να υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία 8 
προγραμμάτων 

 
ΝΑΙ 

    

1.15.3 Να υποστηρίζει δικτυακό έλεγχο των συσκευών  ΝΑΙ     

1.15.4 Να υποστηρίζει πολλαπλές θύρες ελέγχου συσκευών: 
 x8- θύρες ελέγχου relay 
x8- Θύρες digital inputs I/O 
x8 -Θύρες IR output ports 
Θύρες RS-232/422/485 
BACnet/IP CONTROL 

ΝΑΙ 
  

    

1.15.5 Επικοινωνία Ethernet: 100/1000 Mbps , auto-switching, 
auto-negotiating, auto-discovery 

ΝΑΙ     

1.15.6 Να διαθέτει ξεχωριστές θύρες LAN και υποδικτύου ελέγχου ΝΑΙ     

1.15.7 Μνήμη συστήματος (ελάχιστη): 2 GB SDRAM  &   8 GB flash 
memory 

NAI      

1.15.8 Να υποστηρίζει πολλαπλές μεθόδους επικοινωνίας :  
                                                                               computer & Web control 
                                                                               SNMP 
                                                                               IOS 
                                                                               Android 

 
 

ΝΑΙ  
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1.15.9 Ενσωματωμένος πολυπύρηνος επεξεργαστής  ΝΑΙ 
ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

    

1.15.10 Υποστήριξη Κάρτας μνήμης με συμβατότητα SD ή SDHC κάρτας ΝΑΙ     

1.16 Οθόνη αφής αυτοματισμού 10''       

1.16.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.16.2 Τύπος οθόνης απεικόνισης: LCD TFT 
5 σημείων αφής 

ΝΑΙ      

1.16.3 Μέγεθος οθόνης αφής: ≥ 10'' ΝΑΙ      

1.16.4 Ανάλυση  Οθόνης : ≥ 1920 x 1200 WUXGA ΝΑΙ     

1.16.5 Φωτεινότητα: ≥  400 nits ΝΑΙ     

1.16.6 Βάθος χρώματος: 24 bit, 16.7M colors ΝΑΙ     

1.16.7 Λόγος Αντίθεσης (Τυπικός): τουλάχιστον 1000:1 ΝΑΙ     

1.16.8 Aspect Ratio: 16:10 ΝΑΙ     

1.16.9 Viewing Angle (ελάχιστη): ±80° horizontal, ±80° vertical ΝΑΙ     

1.16.10 Να είναι ενσωματωμένη σε επιτραπέζια βάση  ΝΑΙ     

1.16.11 Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα 
συστήματος αυτοματισμού 

ΝΑΙ     

2. Λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός    

2.1 Μεταγωγέας Ethernet 24 θυρών PoE       

2.1.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

2.1.2 Αριθμός θυρών GE RJ45: ≥ 24 ΝΑΙ     

2.1.3 Αριθμός θυρών 10GE SFP+:≥ 4 ΝΑΙ     

2.1.4 Τύπος switch μορφής 1U ΝΑΙ     

2.1.5 Να διαθέτει θύρες Power over Ethernet (PoE): ≥ 24 ΝΑΙ     

2.1.6 Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο 802.3at ΝΑΙ     

2.1.7 Υποστήριξη ισχύος PoE: ≥ 350W ΝΑΙ     

2.1.8 Χωρητικότητα μεταγωγής: ≥ 110Gbps ΝΑΙ     

2.1.9 Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ανά δευτερόλεπτο: ≥ 173 Mpps ΝΑΙ     

2.1.10 Αποθήκευση MAC address: ≥ 28k ΝΑΙ     

2.1.11 Latency Δικτύου: ≤ 1ms ΝΑΙ     

2.1.12 Υποστήριξη VLANS: ≥ 3.5k ΝΑΙ     

2.1.13 Μνήμη DRAM: ≥ 512ΜΒ DDR3 ΝΑΙ     

2.1.14 FLASH: ≥ 64Mb ΝΑΙ     

2.1.15 Να είναι τεχνολογίας Layer 2 ΝΑΙ     

2.1.16 Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό ΝΑΙ     

2.1.17 Κατανάλωση ισχύος (μέση/μέγιστη): ≤ 895W / ≤ 897W ΝΑΙ     

2.2 Rack 20U       

2.2.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

2.2.2 Κατάλληλο για επιδαπέδια εγκατάσταση  ΝΑΙ     

2.2.3 Αποσπόμενα πλάγια και πίσω καλύμματα ΝΑΙ     

2.2.4 Να διαθέτει ρυθμιζόμενες σε βάθος κάθετες ικριωδοκούς για τη 
στήριξη των συσκευών: πάχους τουλάχιστον 1.5mm 

ΝΑΙ     

2.2.5 Να διαθέτει ανοιγόμενη θύρα διέλευσης καλωδίων στο επάνω 
μέρος: τουλάχιστον μια πλάτους 300mm  

ΝΑΙ     

2.2.6 Να διαθέτει ανοιγόμενη θύρα διέλευσης καλωδίων στο κάτω μέρος: 
τουλάχιστον μια πλάτους 300mm 

ΝΑΙ     

2.2.7 Να διαθέτει ανοιγόμενη γυάλινη μπροστινή πόρτα ΝΑΙ     

2.2.8 Κατάλληλο για εγκατάσταση συσκευών 19''  ΝΑΙ     
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2.2.9 Πλάτος : 600mm ΝΑΙ     

2.2.10 Βάθος: 600mm ΝΑΙ     

2.2.11 Διαθέσιμο ύψος προς εγκατάσταση συσκευών : 20U ΝΑΙ     

2.2.12 Να διαθέτει αντικραδασμική βάση ΝΑΙ     

2.2.13 Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα υλικά εγκατάστασης (ράφια, 
πολύπριζα κλπ) 

ΝΑΙ     

2.2.14 Να είναι μαύρου χρώματος ΝΑΙ     

2.3 Η/Υ τύπου NUC       

2.3.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

2.3.2 Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i7 11ης γενιάς ή ισοδύναμος ΝΑΙ     

2.3.3 Λιθογραφία: ≤ 14nm ΝΑΙ     

2.3.4 Board Form Factor: USFF ΝΑΙ     

2.3.5 Form Factor εσωτερικού δίσκου: M.2 και 2.5” Drive ΝΑΙ     

2.3.6 Αριθμός υποστηριζόμενων εσωτερικών σκληρών δίσκων: ≥ 3 ΝΑΙ     

2.3.7 Να διαθέτει επεξεργαστή Intel i7 11ης γενιάς ΝΑΙ     

2.3.8 Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 ΝΑΙ     

2.3.9 Αριθμός threads: ≥ 8 ΝΑΙ     

2.3.10 Μνήμη Cache επεξεργαστή: ≥ 12MΒ ΝΑΙ     

2.3.11 Μέγιστη συχνότητα επεξεργαστή: ≥ 4.70Ghz ΝΑΙ     

2.3.12 Μέγιστο μέγεθος μνήμης RAM: ≥ 64GB ΝΑΙ     

2.3.13 Τύπος μνήμης: DDR4-3200Mhz ΝΑΙ     

2.3.14 Αριθμός DIMM Slots: ≥ 2 ΝΑΙ     

2.3.15 Να διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών στον επεξεργαστή ΝΑΙ     

2.3.16 Θύρες εξόδου γραφικών: Διπλό HDMI 2.0b, διπλό DP 1.4a μέσω 
Type C 

ΝΑΙ     

2.3.17 Αριθμός USB ports: ≥ 4 ΝΑΙ     

2.3.18 Να διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα wiFi 6. Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ     

2.3.19 Να διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth ΝΑΙ     

  Να διαθέτει θύρα δικτύου ΝΑΙ     

2.3.20 Διαστάσεις Σασί σε mm(LxWxH): ≤ 120x115x55 ΝΑΙ     

2.3.21 Να συνοδεύεται από ασύρματο πληκτρολόγιο,  ποντίκι, και 
τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων (presenter) 

ΝΑΙ     

2.3.22 Λειτουργικό σύστημα τουλάχιστον Windows 10 professional ή 
ισοδύναμο 

ΝΑΙ     

 3. Επίπλωση – λειτουργικές βελτιώσεις  

 

   

3.1 Τραπέζι συνεδριάσεων       

3.1.1 Διατήρηση του υφιστάμενου οβάλ σχήματος διαστάσεων 2,80 Χ1,20 
μέτρα 

ΝΑΙ   

3.1.2 Έδραση τραπεζιού σε 4 πόδια ΝΑΙ   

3.1.3 Ο χρωματισμός θα υποδειχθεί από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στη 
φάση της υλοποίησης 

ΝΑΙ   

3.2 Καθίσματα συνέδρων        

3.2.1 Αριθμός καθισμάτων :10 ΝΑΙ   

3.2.1 Σταθερό κάθισμα με μεταλλικό σκελετό inox κυκλικής διατομής 
≥Φ26 

ΝΑΙ   

3.2.2 Πλάτη καθίσματος: Πλαίσιο από προφίλ χάλυβα με αφρώδη 
πολυουρεθάνη. Ταπετσαρία 
από δέρμα 

ΝΑΙ   
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3.2.3 Έδρα καθίσματος Από φύλλα ξύλου (κόντρα πλακέ) πάχους 12mm 
με αφρώδη 
πολυουρεθάνη. Ταπετσαρία από δέρμα 

ΝΑΙ   

3.2.4 Μπράτσα καθίσματος Επενδυμένα με ημίσκληρη πολυουρεθάνη. 
Ενιαία με το σκελετό 

ΝΑΙ   

3.2.5 Αντιολισθητικά πέλματα ΝΑΙ   

3.3 Επένδυση πατώματος        

3.3.1 Διαστάσεις: ≥ 6,64 X 3,40m ΝΑΙ   

3.3.2 Αποξήλωση παλαιάς επένδυσης πατώματος από μοκέτα ΝΑΙ   

3.3.3 Μέγιστο ύψος : 8mm ΝΑΙ   

3.3.4 Υλικό: laminate ανθυγρό με ηχομονωτική επένδυση  NAI   

3.3.5 Αντίσταση στην τριβή κατά την καταπόνηση. Τουλάχιστον AC5 NAI   

3.4 Σύστημα σκίασης    

3.4.1 Συνολικές Διαστάσεις κουφωμάτων: 2 κουφώματα διάστασης 1,20 Χ 
1 μέτρα 

ΝΑΙ   

3.4.2 Ύφασμα μερικής σκίασης σε χρωματισμό που θα υποδειχθεί από την 
επισπεύδουσα Υπηρεσία 

ΝΑΙ   

3.4.3 Ηλεκτρικός έλεγχος ρολοκουρτίνας με ενσύρματο (διακόπτη) και 
ασύρματο (μέσω τηλεχειριστηρίου) έλεγχο 

ΝΑΙ   

3.4.4 Ο Ανάδοχος θα υποδείξει την βέλτιστη τοποθέτηση (εξωτερική – με 
στερέωση στο ταβάνι ή στον τοίχο, ή εσωτερική – με στερέωση 
πάνω στα κουφώματα 

ΝΑΙ   

3.4.5 Να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ανοίγματος των κουφωμάτων για 
λόγους αερισμού 

ΝΑΙ   

3.5 Βαφή αίθουσας με πλαστικό χρώμα     

3.5.1 Διαστάσεις : ≥ 6,64 X 3,40 Χ 2,5m ΝΑΙ   

4.  Υπηρεσίες Εγκατάστασης     

4.1.1 Οι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να γίνουν με την ελάχιστη 
δυνατή όχληση και την ελάχιστη δυνατή διακοπή λειτουργίας της 
αίθουσας 

ΝΑΙ   

4.5. Πίνακας Συμμόρφωσης Αίθουσας ΥΝΑΝΠ 

  

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(Β) 

ΤΕΚΜΗΡ

ΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ (Γ) 1. Εξοπλισμός διασκέψεων – τηλεδιασκέψεων     

1.1 Σύστημα ασύρματης παρουσίασης       

1.1.1 Αριθμός τεμαχίων:1 ΝΑΙ     

1.1.2 Έξοδος εικόνας:  Τουλάχιστον 1x HDMI ΝΑΙ     

1.1.3 Ανάλυση: Τουλάχιστον 1920x1080 στα 60Hz ΝΑΙ     

1.1.4 Ήχος: ψηφιακός μέσω HDMI, αναλογικός μέσω 3.5mm, ψηφιακός 
S/PDIF 

ΝΑΙ     

1.1.5 Πρωτόκολλο ασύρματης μετάδοσης: IEEE 802.11 a/g/n ΝΑΙ     
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1.1.6 Πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης: WPA2-PSK ΝΑΙ     

1.1.5 Αριθμός ταυτόχρονων πηγών στην οθόνη: ≥ 2 ΝΑΙ     

1.1.6 Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων: ≥ 6 ΝΑΙ     

1.1.7 Ρυθμός πλαισίων: ≥ 30fps ΝΑΙ     

1.2 Οθόνη προβολής        

1.2.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

1.2.2 Γωνία θέασης (H/V): ≥ 170 μοίρες ΝΑΙ     

1.2.3 Μέγεθος: ≥ 75" ΝΑΙ     

1.2.4  Μέγιστη Ανάλυση: 3.840 x 2.160 (UHD) ΝΑΙ     

1.2.5 Τύπος Οθόνης : Direct-lit LED LCD ΝΑΙ     

1.2.6 Φωτεινότητα: ≥ 700cd/m² ΝΑΙ     

1.2.7 Λόγος Αντίθεσης: ≥ 5000:1 ΝΑΙ     

1.2.8 Δυναμικός Λόγος Αντίθεσης: ≥ 20,000:1 ΝΑΙ     

1.2.9 Χρόνος Απόκρισης: ≤ 6.5ms   ΝΑΙ     

1.2.10 Αναλογία οθόνης: 16:9 ΝΑΙ     

1.2.11 Haze: ≤ 44% ΝΑΙ     

1.2.12 Ρυθμός πλαισίων: ≥ 120Hz ΝΑΙ     

1.2.13 Color Gamut: 88% NTSC ΝΑΙ     

1.2.14 Χρώματα απεικόνισης: >1,000,000,000 ΝΑΙ     

1.2.15 Εξωτερικές συνδέσεις:  
x 1 DisplayPort  
x 2-  HDMI 2.0  
x 2- HDMI 1.4 
x 1-  OPS 

ΝΑΙ     

1.2.16 Έλεγχος οθόνης: Μέσω IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Πληκτρολογίου, 
Web Brower Interface 
και εφαρμογής κινητής συσκευής 

ΝΑΙ     

1.2.17 Να διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία ΝΑΙ     

1.2.19 Να επιτρέπει διάταξη picture-in-picture σε διπλή, τριπλή ή τετραπλή 
διάταξη και αποθηκευμένες  

ΝΑΙ     

1.2.20 Προκαθορισμένες ρυθμίσεις που μπορούν να ανακληθούν με μία 
εντολή. 

ΝΑΙ     

1.2.21 Η οθόνη θα τοποθετηθεί σε τροχήλατη βάση ρυθμιζόμενου ύψους ΝΑΙ     

1.2.22 Οι κεντρικές οθόνες των αιθουσών να είναι του ίδιου κατασκευαστή ΝΑΙ     

1.3 Τροχήλατη Βάση       

1.3.1 Αριθμός τεμαχίων:1 ΝΑΙ     

1.3.2 Για διάταξη τηλεόρασης από 55" - 100" ΝΑΙ      

1.3.3 Ρυθμιζόμενο ύψος του κέντρου της οθόνης: ≥ 1.22 - 1.65 m ΝΑΙ     

1.3.4 Υποστήριξη βάρους: ≥ 136.1 kg ΝΑΙ     

1.3.5 Να περιλαμβάνει κάλυμμα καλωδίων ΝΑΙ     

1.3.6 Η βάση πρέπει να περιλαμβάνει ράφι για τοποθέτηση αξεσουάρ 
πολυμέσων 

ΝΑΙ     

1.3.7 Η βάση πρέπει να περιλαμβάνει να περιλαμβάνει κουτί 
αποθήκευσης εξοπλισμού πολυμέσων 

ΝΑΙ     

1.4 Σύστημα τηλεδιάσκεψης       

1.4.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     
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1.4.2 Να διαθέτει έξοδο HDMI: Τουλάχιστον δύο ΝΑΙ     

1.4.3 Να διαθέτει είσοδο HDMI: Τουλάχιστον μία ΝΑΙ     

1.4.4 Να υποστηρίζει πρωτόκολλα video:  H.264 AVC 
                                                                   H.264 
                                                                   High Profile 
                                                                   H.265 

 
ΝΑΙ 

    

1.4.5 Ανάλυση video προσώπων:  
-4K, 30 fps(μετάδοση/λήψη) από τα 2048 Kbps 
-1080p, 30 fps από τα 1740 Kbps 
-1080p, 30 fps από τα 1024 Kbps 
-720p, 30 fps από τα 832 Kbps 
-720p, 30 fps από τα 512 Kbps 

ΝΑΙ     

1.4.6 Ανάλυση video περιεχομένου: 
 UHD (3840 x 2160) 
FHD (1920 x 1080p) 
HD (1920 x 1080) 
HD (1280 x 720) 
HD (1280 x 720p) 
WUXGA (1920 x 1200) 
WSXGA+ (1680 x 1050) 
UXGA (1600 x 1200) 
SXGA+ (1400 x 1050) 
SXGA (1280 x 1024) 
WXGA (1280 x 768) 
XGA (1024 x 768) 
SVGA (800 x 600) 
Με ρυθμό πλαισίων από 5 έως 60 fps (ανάλυση έως 4K σε κλήση με 
ρυθμό πλαισίων 15 fps ) 

ΝΑΙ     

1.4.7 Να διαθέτει στατιστικά room analytics: Για τον αριθμό των 
συμμετεχόντων 

ΝΑΙ     

1.4.8 Να υποστηρίζει διαμοιρασμό περιεχομένου: Μέσω εφαρμογής, 
μέσω Apple airplay, μέσω Miracast, μέσω καλωδίου HDMI και μέσω 
whiteboarding 

ΝΑΙ     

1.4.9 Να διαθέτει διπλή κάμερα με διαχείριση AI: φακός ευρείας γωνίας 
(τουλάχιστον 120° HFOV,140° DFOV), φακός στενής γωνίας 
(τουλάχιστον 70°HFOV,78° DFOV) με 2 αισθητήρες των 20ΜΡ και 
ανάλυση εικόνας τουλάχιστον  UHD 2160p (4K) 

ΝΑΙ     

1.4.10 Να διαθέτει ψηφιακό zoom: τουλάχιστον 7.3x ΝΑΙ     

1.4.11 Να διαθέτει εργαλεία αυτοματισμού πλάνου: Αυτόματο κάδρο 
ομάδας ατόμων (group framing) και αυτόματο εντοπισμό ομιλητή 
(speaker tracking) 

ΝΑΙ     

1.4.12 Να διαθέτει είσοδο ήχου : Τουλάχιστον 1x 3.5mm ΝΑΙ     

1.4.13 Να διαθέτει μικρόφωνα : Τουλάχιστον δύο τύπου ΜΕΜS και 
επιπλέον δύο 2nd order με εύρος απολαβής τουλάχιστον 7.6m 

ΝΑΙ     

1.4.14 Να διαθέτει έξοδο ήχου: Τουλάχιστον 1x 3.5mm ΝΑΙ     

1.4.15 Να φέρει ενσωματωμένα ηχεία: Δύο δρόμων, στερεοφωνικά, με 
ρυθμισμένες οπές χαμηλών συχνοτήτων 

ΝΑΙ     

1.4.16 Ισχύς μονάδων μεσαίων συχνοτήτων (mid): Τουλάχιστον 20W RMS / 
30W MAX με ευαισθησία 83dB 

ΝΑΙ     

1.4.17 Ισχύς μονάδων υψηλών συχνοτήτων (tweeter): Τουλάχιστον 15W 
RMS / 20W MAX με ευαισθησία 89dB 

ΝΑΙ     
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1.4.18 Να υποστηρίζει τεχνολογίες βελτίωσης ήχου: Μείωσης θορύβου και 
απόρριψης παρακείμενων θορύβων/συζητήσεων μέσω ΑΙ 

ΝΑΙ     

1.4.19 Να διαθέτει δύο θύρες USB-A πρωτοκόλλου USB 3.0: Για σύνδεση με 
περιφερειακές συσκευές 

ΝΑΙ     

1.4.20 Να διαθέτει θύρα USB-C : Για σύνδεση με H/Y ΝΑΙ     

1.4.21 Να διαθέτει διεπαφή Bluetooth: 5.0 ΝΑΙ     

1.4.22 Να διαθέτει WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) 
πολλών ταυτόχρονων καναλιών 

ΝΑΙ     

1.4.23 Να υποστηρίζει πολλαπλά εύρη ζώνης ήχου: 22 kHz, 20 kHz, 14 kHz, 
7 kHz  και 3.4 kHz 

ΝΑΙ     

1.4.24 Να υποστηρίζει δικτύωση: IPv4 και IPv6 ΝΑΙ     

1.4.25 Να διαθέτει δύο θύρες δικτύου τύπου RJ-45: 10/100/1G Ethernet με 
Auto-MDIX 

ΝΑΙ     

1.4.26 Υποστήριξη πρωτοκόλλων: H.323  
και/ή SIP έως 6 Mbps (μέσω εφαρμογής) 

ΝΑΙ     

1.4.27 Να διαθέτει τεχνολογία ανάκτησης πακέτων: LPR ΝΑΙ     

1.4.28 Να διαθέτει τεχνολογία κατανομής εύρους ζώνης: Dynamic 
bandwidth allocation 

ΝΑΙ     

1.4.29 Να υποστηρίζει web proxy: Basic, Digest, NTLM ΝΑΙ     

1.4.30 Να υποστηρίζει κρυπτογράφηση (H.323, SIP): AES-128 
AES-256 

ΝΑΙ     

1.4.31 Να υποστηρίζει διαπίστευση πρόσβασης: Για τα μενού διαχείρισης 
(admin menus) την διεπαφή δικτύου (web interface)  
και την διεπαφή προγραμματισμού (ΑΡΙ) 

ΝΑΙ     

1.4.32 Να διαθέτει προφίλ ασφαλείας ΝΑΙ     

1.4.33 Να διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης : Με 
υποστήριξη TLS 

ΝΑΙ     

1.4.34 Να διαθέτει δυνατότητα εξωτερικής διαπίστευσης: Μέσω active 
directory 

ΝΑΙ     

1.4.35 Να διαθέτει ηλεκτρονικό κλείστρο για ιδιωτικότητα   ΝΑΙ      

1.4.36 Να είναι πλήρως συμβατό με την πλατφόρμα Zoom  ΝΑΙ      

2. Λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός    

2.1 Η/Υ τύπου NUC       

2.1.1 Αριθμός τεμαχίων: 1 ΝΑΙ     

2.1.2 Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i7 11ης γενιάς ή ισοδύναμος ΝΑΙ     

2.1.3 Λιθογραφία: ≤ 14nm ΝΑΙ     

2.1.4 Board Form Factor: USFF ΝΑΙ     

2.1.5 Form Factor εσωτερικού δίσκου: M.2 και 2.5” Drive ΝΑΙ     

2.1.6 Αριθμός υποστηριζόμενων εσωτερικών σκληρών δίσκων: ≥ 3 ΝΑΙ     

2.1.7 Να διαθέτει επεξεργαστή Intel i7 11ης  γενιάς ή ισοδύναμο ΝΑΙ     

2.1.8 Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 ΝΑΙ     

2.1.9 Αριθμός thread: ≥ 8 ΝΑΙ     

2.1.10 Μνήμη Cache επεξεργαστή: ≥ 12MΒ ΝΑΙ     

2.1.11 Μέγιστη συχνότητα επεξεργαστή: ≥ 4.70Ghz ΝΑΙ     

2.1.12 Μέγιστο μέγεθος μνήμης RAM: ≥ 64GB ΝΑΙ     

2.1.13 Τύπος μνήμης: DDR4-3200Mhz ΝΑΙ     

2.1.14 Αριθμός DIMM Slots: ≥ 2 ΝΑΙ     

2.1.15 Να διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών στον επεξεργαστή ΝΑΙ     

2.1.16 Θύρες εξόδου γραφικών: Διπλό HDMI 2.0b, διπλό DP 1.4a μέσω  
Type C 

ΝΑΙ     
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2.1.17 Αριθμός USB ports: ≥ 4 ΝΑΙ     

2.1.18 Να διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα wiFi 6. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI     

2.1.19 Να διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth NAI     

  Να διαθέτει θύρα δικτύου: 10/100/1000 Ethernet ΝΑΙ      

2.1.20 Διαστάσεις Σασί σε mm(LxWxH): ≤ 120x115x55 
 

    

2.1.21 Να συνοδεύεται από ασύρματο πληκτρολόγιο,  ποντίκι, και 
τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων (presenter): 2 τεμάχια 

ΝΑΙ     

2.1.22 Λειτουργικό σύστημα τουλάχιστον Windows 10 professional ή 
ισοδύναμο 

ΝΑΙ     

 3. Επίπλωση – λειτουργικές βελτιώσεις  

 

   

3.1 Σύστημα σκίασης    

3.1.1  Συνολικές Διαστάσεις υφάσματος: 6 φύλλα διαστάσεων 2,50 Χ 2,30 ΝΑΙ   

3.1.2 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού υφάσματος με διατήρηση 
του υφιστάμενου μηχανισμού ανοίγματος/κλεισίματος 

ΝΑΙ   

3.1.3 Νέο ύφασμα μερικής σκίασης σε χρωματισμό που θα υποδειχθεί 
από την Αρμόδια για την αίθουσα Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

3.1.4 Διατήρηση του υφιστάμενου μηχανισμού ανοίγματος – κλεισίματος ΝΑΙ   

4.  Υπηρεσίες Εγκατάστασης     

4.1.1 Οι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να γίνουν με την ελάχιστη 
δυνατή όχληση και την ελάχιστη δυνατή διακοπή λειτουργίας της 
αίθουσας  

ΝΑΙ   

5. 
Πρόσθετες απαιτήσεις (Περιγράφονται τυχόν πρόσθετες 

απαιτήσεις : συναρμολόγηση, εγκατάσταση,  κλπ του Αναδόχου 
της Κύριας Δράσης ως προς το τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα) 

   

5.1 
Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να παράγει το 

βέλτιστο τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν θα πρέπει να 

υπάρχουν ελεύθερα εμφανή καλώδια (θα είναι μέσα σε κανάλια 

όπου είναι δυνατό). 

ΝΑΙ   

5.2 
Η μεταφορά του νέου εξοπλισμού και η αποξήλωση του παλαιού θα 

πρέπει να γίνει με την ελάχιστη δυνατή όχληση προς τους 

εργαζόμενους του χώρου 

ΝΑΙ   
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6.  Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού – Εγγυημένη λειτουργία  

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ 

ΤΗ (Β) 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Γ) 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της εγγυημένης λειτουργίας 

προμήθειας, την υποχρέωση διασφάλισης της καλής λειτουργίας 

του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για χρονική περίοδο 

που θα αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών (36 μηνών) . 

 

Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα 

προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με τη μορφή 

εγγύησης, συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης 

βλαβών. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την επόμενη της 

ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

6.2. 
 

Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την 

πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης που δεν οφείλεται σε κακή 

χρήση του από το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ή σε εξωτερικούς 

αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ.) 

ΝΑΙ    

  

  

 

 
6.3. 

Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις υλικά και ανταλλακτικά θα 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
αντικατάσταση κάθε μονάδας εξοπλισμού ή τμήματος αυτής, στις 
περιπτώσεις που η επισκευή τους δεν είναι τεχνικά εφικτή. Τα 
ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν και θα παρασχεθούν από τον 
Ανάδοχο θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 

 

ΝΑΙ   
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6.4. 

Η αποκατάσταση των προβλημάτων γίνεται με μέριμνα, ευθύνη 

και δαπάνη του Αναδόχου. Για την αποκατάσταση βλαβών του 

εξοπλισμού το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ δύναται κατόπιν 

συνεννόησης με τον Ανάδοχο να αποστέλλει τις ελαττωματικές 

μονάδες στις εγκαταστάσεις του ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο 

τυχόν του υποδειχθεί. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης του 

εξοπλισμού κατά την μεταφορά του, βαρύνουν τον Ανάδοχο και 

θα καταβάλλονται απ’ αυτόν (τον Ανάδοχο). Μετά την 

αποκατάσταση της βλάβης ο εξοπλισμός με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνη του Αναδόχου θα αποστέλλεται στον αντίστοιχο χρήστη 

του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

7.   Μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων στο πλαίσιο της Εγγυημένης λειτουργίας  

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ 

ΤΗ (Β) 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Γ) 

 

 

 

 

 

 
7.1 

Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων, κατά τη διάρκεια 

της εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας, θα περιγράφεται αναλυτικά 

στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου. Ο μέγιστος 

χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από επτά (7) εργάσιμες ημέρες και λογίζεται από την 

χρονική στιγμή ανακοίνωσης της βλάβης έως την χρονική στιγμή που 

ο εξοπλισμός θα επιστρέψει στον χρήστη, με πρόβλεψη για 

αντικατάσταση συσκευής, εάν απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα για την αποκατάσταση του προβλήματος.  

ΝΑΙ 
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7.2 

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία επισκευής του εξοπλισμού 
έχει παρέλθει και ο Ανάδοχος δεν έχει προβεί σε αντικατάσταση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη Παράγραφο, για το 
πρόσθετο χρονικό διάστημα πέραν του μέγιστου χρόνου επισκευής 
που ο εξοπλισμός βρίσκεται εκτός λειτουργίας και δεν έχει υπάρξει 
αντικατάσταση, θα επιβάλλεται ρήτρα απομείωσης της εγγυητικής 
επιστολής καλής λειτουργίας ως εξής: 

Π.Α. = Σ.Β. * Ε.Κ.Λ. * (Χ.Ε.Λ. - Μ.Χ.Ε.Β) 

όπου: 

Π.Α., το ποσό απομείωσης σε ευρώ. 

Σ.Β., ο συντελεστής βαρύτητας, που ορίζεται στο 0,4%. 

Ε.Κ.Λ., το ποσό σε ευρώ της εγγυητικής επιστολής καλής 

λειτουργίας. 

Χ.Ε.Λ., ο συνολικός Χρόνος Εκτός Λειτουργίας σε εργάσιμες ημέρες 
της μονάδας εξοπλισμού, από τον οποίο έχει αφαιρεθεί τυχόν 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει υπάρξει αντικατάσταση της 
μονάδας εξοπλισμού. 

Μ.Χ.Ε.Β., ο Μέγιστος προβλεπόμενος Χρόνος Επιδιόρθωσης της 
βλάβης για τη συγκεκριμένη μονάδα εξοπλισμού σε ημέρες. 

Το συνολικό ποσό θα υπολογίζεται ανά είδος και θα αθροίζεται 

ετησίως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Φορέα Λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

8.  Διαδικασία αναγγελίας βλάβης – αποκατάστασης προβλημάτων στο πλαίσιο της Εγγυημένης 
λειτουργίας 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ 

ΤΗ (Β) 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Γ) 

 
 

8.1 

Όταν το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ διαπιστώσει βλάβη θα την 

ανακοινώνει (έγγραφη αναγγελία βλάβης ή/και αποστολή μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) άμεσα στον Ανάδοχο και τη ΔΗΔΕΠ. 

ΝΑΙ   

 

 

8.2 

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα ενημερώνεται ο Φορέας 

εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τον 

Ανάδοχο. 

 

 
ΝΑΙ 

  

9.  Τεχνικά Εγχειρίδια 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ 

ΤΗ (Β) 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Γ) 
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9.1 

Ο Ανάδοχος, με την παράδοση του εξοπλισμού, θα πρέπει να 

εφοδιάσει το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με  εγχειρίδια (manuals) με αναλυτική 

περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για τον 

εξοπλισμό και για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές, καθώς και κάθε 

άλλη πληροφορία για την ορθή χρήση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και 

τον εντοπισμό κάθε ανωμαλίας στη λειτουργία των μηχανημάτων, 

συστημάτων και συσκευών, που θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

 

 

9.2 

Ιδιαιτέρως για τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, θα παρασχεθεί υλικό 

τεκμηρίωσης  σε  ηλεκτρονική  μορφή  (επεξεργάσιμο  αρχείο   τύπου 

.doc ή .pdf) στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά και με σαφήνεια η 

συνδεσμολογία και η παραμετροποίηση των υπό προμήθεια 

συστημάτων. 

ΝΑΙ   

 
9.3 

Τα εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικά εγχειρίδια και τυχόν άλλο υλικό 

δύναται να είναι συνταγμένα στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική 

γλώσσα. 

ΝΑΙ   

10 . Χρόνος Ολοκλήρωσης – Παράδοση - Παραλαβή 

  Παράδοση – εγκατάσταση του 
εξοπλισμού 

  

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ 

ΤΗ (Β) 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Γ) 

 

 
10.1.1. 

Η παράδοση, εγκατάσταση, ενεργοποίηση, δοκιμαστική λειτουργία 

του εξοπλισμού στα τελικά σημεία λειτουργίας και παράδοσης 

αυτού, καθώς και η εκπαίδευση χρηστών, θα γίνουν με μέριμνα, 

ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και το έργο θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί σε διάστημα επτά (07) μηνών από την επομένη της 

υπογραφής της σύμβασης. 

Στην Τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα 

προσκομίσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης, 

εγκατάστασης και ενεργοποίησης του εξοπλισμού, καθώς και 

εκπαίδευσης χρηστών.  

 

 

ΝΑΙ 

  

10.1.2. Τόπος παράδοσης κ εγκατάστασης: αίθουσες 512, 577, 630 και 

αίθουσας ΥΝΑΝΠ του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, 

Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς) 

Τα υπό παράδοση υλικά θα είναι συσκευασμένα κατάλληλα ώστε να 

επιτρέπεται η ασφαλής μεταφορά τους. 

ΝΑΙ   

10.1.3. 

Με την παράδοση του εξοπλισμού ανά είδος, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης Παραλαβής και στην επισπεύδουσα Υπηρεσία, 

Πίνακα σε επεξεργάσιμη μορφή με περιεχόμενο τον κατασκευαστή, 

τον τύπο και τα serial numbers (S/N), του συνόλου  

του υπό παράδοση εξοπλισμού. 

 

ΝΑΙ   
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10.1.4. 
Η ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού θα γνωστοποιηθεί 

από τον Ανάδοχο εγγράφως προς τη Διεύθυνση Προμηθειών και 

Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ) του ΥΝΑΝΠ, την Επιτροπή 

Παρακολούθησης Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και την 

επισπεύδουσα Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

 
 

10.1.5. 

Ο Ανάδοχος με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη θα 

συναρμολογήσει, εγκαταστήσει και θα παραμετροποιήσει τον υπό 

προμήθεια εξοπλισμό στα σημεία λειτουργίας του, καθώς και θα 

μεριμνήσει για την ολοκλήρωσή τους σε ένα ενιαίο σύστημα για κάθε 

αίθουσα με ευθύνη και δαπάνη του.  

ΝΑΙ   

 Έλεγχοι και οριστική παραλαβή εξοπλισμού    

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ 

ΤΗ (Β) 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Γ) 

 

 
10.2.1. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του ΥΝΑΝΠ, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 

από την έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου για την ολοκλήρωση και 

το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην κείμενη νομοθεσία, θα προβεί σε σύνταξη πρωτοκόλλου 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

ΝΑΙ   

10.2.2. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα 

την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών 

και την επισπεύδουσα Υπηρεσία για την εκτιμώμενη ημερομηνία 

ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισμού και θέση του σε 

λειτουργία. 

ΝΑΙ   

 

 
10.2.3. 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού σε 

έκαστο σημείο, θα πραγματοποιείται εντός πέντε (05) εργάσιμων 

ημερών έλεγχος δοκιμαστικής λειτουργίας με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνη του Αναδόχου, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης 

επιχειρησιακή λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος για την εκτέλεση του ελέγχου 

δοκιμαστικής λειτουργίας περιλαμβάνεται στο συνολικό χρόνο 

εγκατάστασης του εξοπλισμού. Αποτελέσματα του ελέγχου θα 

αποσταλούν από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης – 

Παραλαβής, η οποία δύναται να παρευρίσκεται στον έλεγχο 

κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης από τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

  Εκπαίδευση    

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ 

ΤΗ (Β) 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Γ) 
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10.3.1. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του να 

εκπαιδεύσει σχετικά, πάνω στη λειτουργία των συστημάτων και στον 

εντοπισμό κάθε ανωμαλίας στη λειτουργία των συστημάτων και 

συσκευών, καθώς και στη διασυνδεσιμότητά τους, τέσσερα (4) 

τουλάχιστον  άτομα από τον Φορέα, σε κατάλληλο χώρο. 

Επίσης, ο Ανάδοχος στην Τεχνική του προσφορά θα πρέπει να 

προσκομίσει πρόγραμμα εκπαίδευσης, σύμφωνα με το 

Προσάρτημα 3 - Εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

10.3.2. 

Σε περίπτωση που ο τόπος εκπαίδευσης βρίσκεται σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 30 χλμ από την έδρα του Φορέα, τότε ο Ανάδοχος θα 

μεριμνήσει για τη μεταφορά των εκπαιδευόμενων προς και από το 

χώρο εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν διαθέτει 

εγκαταστάσεις εντός του νομού Αττικής, οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις 

δύνανται να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Φορέα, οι 

οποίες θα διαμορφωθούν κατάλληλα με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη 

του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

οι περιορισμοί που ισχύουν λόγω της πανδημίας εξαιτίας του 

κορωνοϊού COVID-19, κάνοντας χρήση των απαραίτητων 

προστατευτικών μέτρων, τηρώντας παράλληλα τις ισχύουσες κάθε 

φορά σχετικές διατάξεις. Επίσης, η εκπαίδευση δύναται να λαμβάνει 

χώρα εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης), εφόσον είναι εφικτό εκ 

του αντικειμένου εκπαίδευσης κάθε Είδους. 

 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

10.3.3. 

Να υπάρχει δυνατότητα η εκπαίδευση να παρακολουθηθεί 

διαδικτυακά από λοιπά στελέχη του Φορέα, ταυτόχρονα με την 

ανωτέρω παρασχεθείσα εκπαίδευση (livestreaming) και να υπάρχει 

διαθέσιμο το σχετικό βίντεο για χρήση σε μελλοντικό χρόνο (on 

demand). Η διάρκεια της εκπαίδευσης  θα είναι τουλάχιστον δώδεκα 

(12) ωρών, δύναται να λάβει χώρα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 

δεν θα ξεπερνά τις έξι (6) ώρες ημερησίως. Η εκπαίδευση χρηστών θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Με το πέρας της εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα παραδίδει 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους και θα 

γνωστοποιεί εγγράφως την επιτυχή ολοκλήρωσή της στην 

επισπεύδουσα Υπηρεσία και προς την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης-Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών. 

ΝΑΙ   

10.3.4. 
Οι εν λόγω υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

αφορούν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επίπεδο τελικού 

χρήστη και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος 

ΝΑΙ   

 

 
10.3.5. 

Κατά τη φάση της παροχής των υπηρεσιών εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος 

θα πρέπει για κάθε θεματική ενότητα να μεριμνήσει για την ύπαρξη 

επαρκή αριθμού εγχειριδίων εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και 

κατάλληλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί από  τους 

εκπαιδευτές.  

ΝΑΙ   
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10.3.6. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί 

από τον Ανάδοχο, να παραδοθεί στην επισπεύδουσα Υπηρεσία. 

Πέραν του κατάλληλου αριθμού έντυπων εγχειριδίων ανά κατηγορία 

εκπαίδευσης, αυτά θα παραδοθούν και σε ψηφιακή μορφή. Η 

τεχνική προσφορά πρέπει να περιγράφει τα μέσα εκπαίδευσης που 

θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 Συνολικές ποσότητες των ομάδων εξοπλισμού κάθε Είδους 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΟΜΑΔΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.1 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
512 

Εξοπλισμός 
διασκέψεων – 

τηλεδιασκέψεων  

Βάση βαρέως τύπου για τοποθέτηση στον τοίχο τεμάχια 1 

1.2 Σύστημα ασύρματης παρουσίασης τεμάχια 1 

1.3 Κάμερα PTZ τεμάχια 1 

1.4 
Μεταγωγέας video τεσσάρων εισόδων & τεσσάρων εξόδων 
HDMI 

τεμάχια 1 

1.5. Εναλλάκτης πηγών HDMI 4 εισόδων τεμάχια 1 

1.6 Μεταφορά Σήματος Είκόνας μέσω UTP τεμάχια 3 

1.7 USB 3.0 switcher τεμάχια 3 

1.8 Συσκευή Streaming & Καταγραφής τεμάχια 1 

1.9 Συσκευή HDMI PIP τεμάχια 1 

1.10 Οθόνη προβολής 100" ιντσών τεμάχια 1 

1.11 Ψηφιακός επεξεργαστής σήματος ήχου 4 εισόδων / 8 εξόδων  τεμάχια 1 

1.12 Μικρόφωνο για Video Conference 360 τεμάχια 1 

1.13 Ενισχυτής  2x120W  τεμάχια 1 

1.14 Ασύρματος δέκτης 2 καναλιών τεμάχια 1 

1.15 Ασύρματος πομπός χειρός τεμάχια 1 

1.16 Ασύρματος πομπός τύπου gooseneck τεμάχια 1 

1.17 Ηχείο οροφής 2 δρόμων τεμάχια 8 

1.18 Κεντρική μονάδα συστήματος αυτοματισμού τεμάχια 1 

1.19 Οθόνη αφής αυτοματισμού 10'' τεμάχια 1 

1.20 φορητή συσκευή αποθήκευσης τεμάχια 1 

1.21 κάρτα μνήμης τεμάχια 1 

2.1 

Λοιπός 
τεχνολογικός 
εξοπλισμός 

Μεταγωγέας Ethernet 24 θυρών PoE τεμάχια 1 

2.2 Rack 20U τεμάχια 1 

2.3 Επιτραπέζιο κυτίο συνδέσεων Τύπου Β τεμάχια 1 

2.4 Η/Υ τύπου NUC τεμάχια 1 

2.5 Επιτραπέζιο κυτίο συνδέσεων Τύπου Α τεμάχια 2 

3.1 
Επίπλωση  -  
λειτουργικές 
βελτιώσεις  

Τραπέζι συνεδριάσεων τεμάχια 1 

3.2 Τραπέζι Τεχνικού τεμάχια 1 

3.3 Καρέκλες συνέδρων  τεμάχια 19 

3.4 Σύστημα σκίασης τεμάχια 1 

4.  
Υπηρεσίες 

εγκατάστασης 
Υπηρεσίες εγκατάστασης τεμάχια 1 

1.1 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
577  

Εξοπλισμός 
διασκέψεων – 

τηλεδιασκέψεων  

Επιτραπέζιο κυτίο συνδέσεων Τύπου Α τεμάχια 1 

1.2 Σύστημα ασύρματης παρουσίασης τεμάχια 1 

1.3 Μεταγωγέας video οκτώ εισόδων & οκτώ εξόδων HDMI τεμάχια 1 

1.4 Μεταφορά Σήματος Εικόνας μέσω UTP τεμάχια 9 

1.5 Συσκευή Streaming & Καταγραφής τεμάχια 1 

1.6 Στοιχείο οθόνης προβολής video wall 55" ιντσών τεμάχια 4 

1.6 
Στοιχείο οθόνης προβολής video wall 55" ιντσών- υποδομή 
στήριξης και βάσεις τύπου pull out για τοποθέτηση στον τοίχο 
(with assorted peripherals) 

τεμάχια 1 

1.7 Ψηφιακός επεξεργαστής σήματος ήχου 12 εισόδων / 8 εξόδων  τεμάχια 1 

1.8 Ενισχυτής  2x120W  τεμάχια 3 

1.9 Ασύρματος δέκτης 2 καναλιών τεμάχια 1 

1.10 Ασύρματος πομπός χειρός τεμάχια 1 

1.11 Ασύρματος πομπός τύπου gooseneck τεμάχια 1 

1.12 Ηχείο οροφής 2 δρόμων τεμάχια 20 
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1.13 Κεντρική μονάδα συνεδρίου τεμάχια 1 

1.14 Μονάδα μεταφραστή (διερμηνέων) τεμάχια 1 

1.15 Ακουστικά μεταφραστή τεμάχια 2 

1.16 Στέλεχος μικροφώνου μονάδα μετάφρασης τεμάχια 1 

1.17 Συνεδριακή μονάδα συνέδρων τεμάχια 18 

1.18 Συνεδριακή μονάδα προέδρου τεμάχια 1 

1.19 Ελαφριά ακουστικά συνέδρων τεμάχια 36 

1.20 Καλώδιο επέκτασης, 2m τεμάχια 18 

1.21 Καλώδιο επέκτασης, 5m τεμάχια 1 

1.22 Καλώδιο επέκτασης, 10m τεμάχια 1 

1.23 Καλώδιο επέκτασης, 20m τεμάχια 1 

1.24 Κεντρικό πρόγραμμα λογισμικού τεμάχια 1 

z ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ τεμάχια   

1.26 Διανομέας εικόνας 1:4 τεμάχια 2 

1.27 Μείκτης εικόνας με PiP τεμάχια 1 

1.28 Διεπαφή ελέγχου για το σύστημα καμερών/multiview τεμάχια 1 

1.29 Κάμερα PTZ με βάση στήριξης τεμάχια 5 

1.30 Επαγγελματική Οθόνη με Βάση επιδαπέδια με κλίση  τεμάχια 8 

1.31 Επαγγελματικό monitor τεμάχια 2 

1.32 Κεντρική μονάδα συστήματος αυτοματισμού τεμάχια 1 

1.33 Οθόνη αφής αυτοματισμού 10'' τεμάχια 1 

1.34 Συσκευή AutoCue ομιλιών χωρίς οθόνη τεμάχια 1 

1.35 φορητή συσκευή αποθήκευσης τεμάχια 1 

1.36 κάρτα μνήμης τεμάχια 1 

1.37 Φορητή συσκευή (tablet) τεμάχια 1 

2.1 Λοιπός 
τεχνολογικός 
εξοπλισμός 

Μεταγωγέας Ethernet 48 θυρών PoE τεμάχια 1 

2.2 Rack 26U  τεμάχια 1 

2.3 Η/Υ τύπου NUC τεμάχια 1 

3.1 

Επίπλωση  -  
λειτουργικές 
βελτιώσεις  

Τραπέζι συνεδριάσεων τεμάχια 1 

3.2 Τραπέζι Τεχνικού – μεταφραστή  τεμάχια 2 

3.3 Καθίσματα συνέδρων  τεμάχια 36 

3.4 
Επένδυση τοίχου με γυψοσανίδας και ηχομονωτικό υλικό 
(τετραγωνικά μέτρα) 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

50 

3.5 Εσωτερικές θύρες αίθουσας τεμάχια 2 

3.6 
Κατασκευή βάθρου στην μπροστινή πλευρά της αίθουσας 
(τετραγωνικά μέτρα) 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

27 

3.7 Επένδυση πατώματος (τετραγωνικά μέτρα) 
Τετραγωνικά 

μέτρα 
134 

3.8 Αλλαγή πλακών ψευδοροφής τεμάχια 290 

3.9 Σύστημα σκίασης τεμάχια 1 

3.10 Κουβούκλιο μεταφραστή τεμάχια 1 

3.11 Βαφή τοιχοποιίας (τετραγωνικά μέτρα) 
Τετραγωνικά 

μέτρα 
60 

3.12 Αντικατάσταση φωτισμού αίθουσας τεμάχια 24 

3.13 Έξυπνος διακόπτης φωτισμού τεμάχια 6 

3.14 Ελεγκτής διακόπτη φωτισμού τεμάχια 1 

5.  
Υπηρεσίες 

εγκατάστασης 
Υπηρεσίες εγκατάστασης τεμάχια 1 

1.1 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
630 

Εξοπλισμός 
διασκέψεων – 

τηλεδιασκέψεων  

Επιτραπέζιο κυτίο συνδέσεων Τύπου Α τεμάχια 1 

1.2 Επιτραπέζιο κυτίο συνδέσεων Τύπου Β τεμάχια 1 

1.3 Σύστημα ασύρματης παρουσίασης τεμάχια 1 

1.4 Κάμερα PTZ τεμάχια 1 

1.5 Μεταγωγέας video τεσσάρων εισόδων & τεσσάρων εξόδων τεμάχια 1 
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HDMI 

1.6 Μεταφορά Σήματος Εικόνας μέσω UTP τεμάχια 2 

1.7 USB 3.0 switcher τεμάχια 1 

1.8 Συσκευή Streaming & Καταγραφής τεμάχια 1 

1.9 Συσκευή HDMI PIP τεμάχια 1 

1.10 Οθόνη προβολής 75" ιντσών με επιδαπέδια βάση στήριξης τεμάχια 1 

1.11 Ψηφιακός επεξεργαστής σήματος ήχου 4 εισόδων / 8 εξόδων  τεμάχια 1 

1.12 Μικρόφωνο για Video Conference τεμάχια 1 

1.13 Ενισχυτής  2x120W  τεμάχια 1 

1.14 Ηχείο οροφής 2 δρόμων τεμάχια 4 

1.15 Κεντρική μονάδα συστήματος αυτοματισμού τεμάχια 1 

1.16 Οθόνη αφής αυτοματισμού 10'' τεμάχια 1 

1.17 φορητή συσκευή αποθήκευσης τεμάχια 1 

1.18 κάρτα μνήμης τεμάχια 1 

2.1 Λοιπός 
τεχνολογικός 
εξοπλισμός 

Μεταγωγέας Ethernet 24 θυρών PoE τεμάχια 1 

2.2 Rack 20U τεμάχια 1 

2.3 Η/Υ τύπου NUC τεμάχια 1 

3.1 

Επίπλωση  -  
λειτουργικές 
βελτιώσεις  

Τραπέζι συνεδριάσεων τεμάχια 1 

3.2 Καρέκλες συνέδρων  τεμάχια 10 

3.3 Επένδυση πατώματος (τετραγωνικά μέτρα 
Τετραγωνικά 

μέτρα 
23 

3.4 Σύστημα σκίασης τεμάχια 1 

3.5 Βαφή αίθουσας (τετραγωνικά μέτρα) 
Τετραγωνικά 

μέτρα 
57 

5.  
Υπηρεσίες 

εγκατάστασης 
Υπηρεσίες εγκατάστασης τεμάχια 1 

1.1 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΥΝΑΝΠ 

Εξοπλισμός 
διασκέψεων – 

τηλεδιασκέψεων  

Σύστημα ασύρματης παρουσίασης τεμάχια 1 

1.2 Οθόνη προβολής 75" ιντσών τεμάχια 1 

1.3 Tροχήλατη βάση οθόνης τεμάχια 1 

1.4 Σύστημα τηλεδιάσκεψης τεμάχια 1 

2.1 
Λοιπός 

τεχνολογικός 
εξοπλισμός 

Η/Υ τύπου NUC τεμάχια 1 

3.1 
Επίπλωση  -  
λειτουργικές 
βελτιώσεις  

Σύστημα σκίασης τεμάχια 1 

4.  
Υπηρεσίες 

εγκατάστασης 
Υπηρεσίες εγκατάστασης τεμάχια 1 
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Προσάρτημα 2  - Επεξήγηση του Πίνακα Συμμόρφωσης 

 
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 

i. Στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, 

για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

ii. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί: 

- Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου 

υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει 

επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού. 

- Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) που σημαίνει υποχρεωτικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο). 

- Η φράση «ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ», που σημαίνει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφερθεί στο αντίστοιχο πεδίο της προσφοράς, 

μία τιμή ή μία περιγραφή. 

- Η λέξη «ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι προαιρετική για τον προμηθευτή. 

iii. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει: 

- Την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη 

υποχρέωση ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση. 

- Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) από την οποία θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. 

- Μία τιμή ή μία περιγραφή σε περίπτωση που στην στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ του αντίστοιχου πεδίου υπάρχει η φράση 

«Να αναφερθεί». 

- Μία τιμή ή μία περιγραφή σε περίπτωση που στην στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ του αντίστοιχου πεδίου υπάρχει η λέξη 

«ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ». 

iv. Στήλη ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της 

προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.τ.λ. από τα οποία τεκμηριώνονται και 

αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς. Ανάλογα αναγράφεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από 

τον Φορέα (Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα, πιστοποίηση κ.τ.λ.). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή 

όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
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Προσάρτημα 3 - Εκπαίδευση 

Θεματική Ενότητα 
Ελάχιστες Ώρες 

Εκπαίδευσης 
Τόπος εκπαίδευσης Τμήματα 

4.2 Να συμπληρωθεί 
από τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο 

Να συμπληρωθεί από τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο 
Να συμπληρωθεί από 

τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο 

4.3 Να συμπληρωθεί 
από τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο 

Να συμπληρωθεί από τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο 
Να συμπληρωθεί από 

τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο 

4.4 Να συμπληρωθεί 
από τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο 

Να συμπληρωθεί από τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο 
Να συμπληρωθεί από 

τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο 

4.5 Να συμπληρωθεί 
από τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο 

Να συμπληρωθεί από τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο 
Να συμπληρωθεί από 

τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο 

 



ΑΔΑ: 93874653ΠΩ-Ο9Ν



Ανήκει στην  αριθ. 19/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

    
Σελίδα 103 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2022/S 207-590302

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών /Τμήμα 2ο
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997881842
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.hcg.gr
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Οδός και αριθμός:
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ Ε1 Ε2 ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ

Ταχ. κωδ.: 18510
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Π. Πλωτάρχης Λ.Σ. 
(Ν) ΚΟΥΚΟΥΜΑ Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 213137- 4597/1081
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: dipea.b@yna.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
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Τίτλος:
Διακήρυξη αριθ. 19/2022 Συστημικός Αριθμός : - 174106 - 
Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την 
προμήθεια των κάτωθι ειδών συνολικού προϋπολογισμού 
τριακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα 
τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ #303.874,03
€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών 
κρατήσεων): (α) Είδος Α «Διαμόρφωση Αιθουσών 
Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», 
προς κάλυψη των αναγκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Αρχηγείου 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης 
διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 
οκτώ ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ #289.738,03€# 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. (β) 
Είδος Β «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς 
κάλυψη αναγκών της Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου 
Αμβούργου», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
σύμβασης δύο χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ #2.
604,00# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών 
κρατήσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
μόνο της τιμής. (γ)Είδος Γ «προμήθεια μηχανογραφικού 
εξοπλισμού» προς κάλυψη αναγκών της Έδρας 
Ναυτιλιακού Ακολούθου Τόκυο» συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο χιλιάδων 
οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ #2.852,00# 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. (δ) 
Είδος Δ «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προς 
κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υ.Ν.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης 
οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ #8.680,00# 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής
Σύντομη περιγραφή:

Η αναθέτουσα αρχή έχει συμπεριλάβει στη διακήρυξη σύμβασης, μεταξύ άλλων, και 
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Η αναθέτουσα αρχή έχει συμπεριλάβει στη διακήρυξη σύμβασης, μεταξύ άλλων, και 
αυτοτελή τμήματα, για τα οποία, όμως, ρητώς ορίζει με την παρούσα διακήρυξη ότι θα 
ανατεθούν κατά παρέκκλιση, βάσει της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.4412
/2016, με διακριτή διαδικασία, σύμφωνα με την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος και, κατ’ 
επέκταση, δεν θα υποβληθούν για αυτά προσφορές (ήτοι Είδος Β, Είδος Γ και Είδος Δ). 
Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά, η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία περιορίζεται στην 
ανάθεση του Είδους Α. Ως προς το Είδος Α (για το οποία και μόνο θα υποβληθούν 
προσφορές), αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών 
τεσσάρων αιθουσών, ήτοι των 512, 577, 630 και αίθουσας ΥΝΑΝΠ. Για Την επίτευξη του 
στόχου αυτού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προβεί 
στην προμήθεια του εξοπλισμού που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Αριθ.πρωτ.: 2832.9/75030/2022/21-10-2022

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 



ΑΔΑ: 93874653ΠΩ-Ο9Ν



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 12

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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