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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
             

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ              
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      

   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   
Ημερομηνία: 03-06-2014 

 Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: Ο/1823 

 

Διεύθυνση : Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ 

Ταχ. Κώδικας : 14121 – Ηράκλειο Αττικής 

Τηλέφωνο : 210 – 2823241 

FAX : 210 - 2821095 

Πληροφορίες : Χρήστος Μαραγκός 

e-mail : xmaragkos@aspete.gr 
& : Δημήτριος Αγιώτης 

e-mail : dagiotis@aspete.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 

Μεταγωγών Δικτύων, Σημείων Πρόσβασης Ασυρμάτων Δικτύων, 

Εξυπηρετητών Δικτύου, Λογισμικών Η/Υ,  για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

στο Μαρούσι, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 

ευρώ (42.700,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 

 

        Κριτήριο 

       Κατακύρωσης 

Ημερομηνία  
Δημοσίευσης 

στον Τύπο 

Ημερομηνία  
Δημοσίευσης  

στο ΦΕΚ 

Ημερομηνία  
Διενέργειας  
Διαγωνισμού 

Χαμηλότερη Τιμή 12-13/06/2014    06/06/2014          15/07/2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3027/28.6.2002 ( ΦΕΚ 152/τ.Α΄ ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 
2. Το Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, 
μετονομασία Τμημάτων και Ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. )». 
3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 
4. Την αριθ. Φ.908/49695/Η/04.05.2010 ( ΦΕΚ 161/τ.ΥΟΔΔ/06.05.2010 ) Υπουργική 
Απόφαση  που αφορά την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».  
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6. Τον Ν. 1404/1983, ( ΦΕΚ 173/τ.Α’ ), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει μέχρι 
σήμερα. 
7. Τον Ν. 2362/95 ( ΦΕΚ 247/Α/95 ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 
8. Τον Ν. 2286/95 ( ΦΕΚ 19/Α/95 ) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

9. Το Π.Δ. 118/07 ( ΦΕΚ Α’150/2007 ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
10. Τον Ν. 3377/2005 ( ΦΕΚ 202/Α΄/19.8.2005 ), άρθρο 35 «Επιβολή παραβόλου για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης». 
11. Τον Ν. 3986/2011 ( ΦΕΚ 152 Α’ ) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015». 

12. Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.3.2007) «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

13. Την αριθμ. 6698/19.03.2012 (ΦΕΚ 808 Β’) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4167/21.02.2012 υπουργικής απόφασης περί καθορισμού 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων καταχώρησης 

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 
14. Την αριθμ. 9814/20-05-2013 ( ΦΕΚ 1222 Β’ ) απόφαση του Υφυπουργού 
Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών 

εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου». 

15. Τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 
16. Το άρθρο 12 του Ν. 3833/11.3.2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» ( ΦΕΚ 40/A/15.3.2010 ). 
17. Τον Ν. 3845/2010 ( ΦΕΚ 65/τ. Α’ ) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 

στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο». 
18. Την με αρ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»  
(ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010). 

19. Την αριθμ. Π1/3305/2010 ( ΦΕΚ 1789/Β/12.11.2010 ) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2  ( παρ . 5, 
12, 13 και 16 ) του Ν 2286/95». 
20. Τον Ν. 3899/2010 ( ΦΕΚ 212/τ.Α’ ) - Κεφ. Β’ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

Προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας». 
21. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28’Α). 

22. Τον με αρ. 1336/2013 ( L 335/14.12.2013 σελ 17-18 ) Κανονισμό της Επιτροπής της 
13ης Δεκεμβρίου 2013 που αφορά στα νέα Κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 
23. Τον Ν. 3794/2009 ( ΦΕΚ 156 Α’ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και 
τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», παρ. 3 του άρθρου 38. 

24. Το Π.Δ. 113/22.11.2010 (ΦΕΚ 194 Α’) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
25. Τον Ν. 4013/2011, παρ. 3, άρθρο 4 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4146/2013 ( 

ΦΕΚ 90/τ. Α΄ ) άρθρο 61, παρ. 5. 
26. To άρθρο 4, παράγραφος 12 του Ν. 4038/12 ( ΦΕΚ 14/ T. A’ ).  
27. Τον Ν. 4076/2012 ( ΦΕΚ 159/Α’/10.08.2012 ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».  
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28. Tον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 
4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α). 

29. Τον 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», άρθρο 1 και άρθρο 3 όπως τροποποιεί το άρθρο 

6 του Π.Δ.118/2007. 
30. Την αριθμ. 9814/20-05-2013 ( ΦΕΚ 1222 Β’ ) απόφαση του Υφυπουργού 

Επικρατείας « Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών 
εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου».  

31. Την αριθμ. 144/30-12-2013 ( Θέμα 1.4 ) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: 
ΒΛΓΔ46Ψ8ΧΙ – ΦΙΤ που αφορά σε συγκρότηση επιτροπών. 

32. Την αριθμ. 163/29-05-2014 ( Θέμα 2.9 ) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: 
ΒΙΙ946Ψ8ΧΙ-8ΗΤ και ΑΔΑΜ: 14REQ002081125 που αφορά σε έγκριση διενέργειας 
Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού. 

33. Τις με αριθμ. πρωτ.: 
1) ΟΥΔ/190/29-05-2014 με ΑΔΑ: ΒΙΙ946Ψ8ΧΙ – 8Θ6 και ΑΔΑΜ: 14REQ002081214.  
2) ΟΥΔ/191/29-05-2014 με ΑΔΑ: ΒΙΙ946Ψ8ΧΙ – 9ΞΙ και ΑΔΑΜ: 14REQ002081182.  

3) ΟΥΔ/192/29-05-2014 με ΑΔΑ: ΒΙΙ946Ψ8ΧΙ – 6ΙΣ και ΑΔΑΜ: 14REQ002081243.  
σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ στο 

σύνολο των παρεχομένων ειδών ανά κατηγορία, εκ των προσφορών που πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές, προθεσμίας διενέργειας τριάντα ( 30 ) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της διακήρυξης ( περίληψη της διακήρυξης ) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο ( σε περίπτωση διαφορετικών 
ημερομηνιών θα ληφθεί υπόψη η τελευταία ), για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας 

Μεταγωγών Δικτύων, Σημείων Πρόσβασης Ασυρμάτων Δικτύων, Εξυπηρετητών Δικτύου, 
Λογισμικών Η/Υ, για τις ανάγκες  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (42.700,00€)  
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' της 
παρούσας διακήρυξης.  

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15-07-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, κεντρικό κτίριο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι, Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Ηράκλειο Αττικής Τ.Κ.: 141 21. 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Μαρούσι,  
Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Ηράκλειο Αττικής Τ.Κ.: 141 21, έως την παραπάνω ημερομηνία 

και ώρα. 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια αμέσως μετά την λήξη της ώρας επίδοσης 
των προσφορών της προηγούμενης παραγράφου, ήτοι στις 15-07-2014, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που έχει οριστεί με την αριθμ. 144/30.12.2013 ( Θέμα 1.4 ) 
Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: ΒΛΓΔ46Ψ8ΧΙ - ΦΙΤ. 

3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές μέχρι 15-07-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. ( ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών ) στο Κεντρικό Πρωτοκόλλου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, στην ανωτέρω 
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διεύθυνση , μέσα  σε  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο,  δακτυλογραφημένες  και  υποχρεωτικά  
στην Ελληνική γλώσσα.  
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στην ανωτέρω διεύθυνση,  με 

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα και μέχρι 

ώρας 14:00 μ.μ.. 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων 
παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη, απορρίπτονται και επιστρέφονται, χωρίς να 
αποσφραγιστούν.  

Προσφορές που περιέρχονται στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο 

αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής της 
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις 
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που 
υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 
Σημειώνεται ότι το σύνολο της προσφοράς υποβάλλεται σε δύο ( 2 ) αντίγραφα, 

δηλαδή τα δικαιολογητικά, η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά. 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι, ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, στην περίπτωση των 
νομικών προσώπων, θεωρείται ότι με την υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή 
στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 

προσώπου. 
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο  

εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς  την  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως  
άνω προαναφερόμενη διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής ή με εταιρεία courier 
αποστολής της προσφοράς η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το  

περιεχόμενο  των Φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερομένη ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης  

ταχυδρομικής ή μέσω εταιρείας courier αποστολής τους επιστρέφονται. Η  
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.  
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την 
καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του 

διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας ( όπως απεργία υπαλλήλων - καθηγητών, κατάληψη 
της Σχολής από τους σπουδαστές, κ.λ.π. ), αναβάλλεται για την, μετά την άρση του 
κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 Προσοχή,  η  έγκαιρη  υποβολή  θα  αποδεικνύεται  μόνο από τον αριθμό του 
πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.  

 Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.  
4. Οι υποβαλλόμενες εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και 

δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι ( 120 ) ημέρες, από την επόμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω οριζόμενης, 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
5.   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι μέλη εμπορικού ή  
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βιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή 
στην αλλοδαπή. 
β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες  που υποβάλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007,  
γ) Συνεταιρισμοί,   
Που προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. και πληρούν  τους  όρους  
και  τις  προϋποθέσεις  που  καθορίζονται  στην  παρούσα διακήρυξη  

Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της  
Ε.Ε.,  ή  του  ΕΟΧ ή  των  χωρών  που  έχουν  υπογράψει  και κυρώσει  τη  Συμφωνία Δημοσίων  
Συμβάσεων  του  Π.Ο.Ε.  και  έχει  την  καταστατική  του  έδρα,  την  κεντρική διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών.  
Οι ενώσεις/κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου   να   υποβάλουν  προσφορά.   Η   επιλεγείσα   ένωση/κοινοπραξία προμηθευτών 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη 
ορισμένης  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ικανοποιητική  εκτέλεση της 

σύμβασης. 
6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με :  
α. Τις κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.  

β. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη ( ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’ έως & Δ’) ως 
ακολούθως:  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’       Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’       Γενικοί Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’       Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’       Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
7. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς ( με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία )  
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού,  

μέχρι και οκτώ ( 8 ) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του  
άρθρου  15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07 και αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις ( 3 )  
ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται  

γραπτώς από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές  
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι ( 6 ) εργασίμων ημερών, πριν από την  

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης  
δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π. Δ/τος  ( άρθρο 10 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 
118/2007 ). Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία 

δεν εξετάζονται. Οι  αιτήσεις  παροχής  διευκρινίσεων  θα  πρέπει  να  απευθύνονται  στο Τμήμα 
Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Οι διευκρινίσεις απαγορεύεται να τροποποιούν 

ουσιώδη όρο της διακήρυξης.  
Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 

Σε περίπτωση σύντμησης της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού οι ως άνω 
προθεσμίες μειώνονται στο ήμισυ.  
8.  Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία ( 1 ) φορά στον Ελληνικό Τύπο, 

σε δύο ( 2 ) οικονομικές εφημερίδες, σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα, σε μία τοπική 
εβδομαδιαία εφημερίδα και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

www.aspete.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Επίσης, θα δημοσιευθεί και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων. 
Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

www.aspete.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης έχει σταλεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και 
στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Διεύθυνση Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων. 

http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/
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Τα έξοδα δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής 
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.  
9. Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 08.00 π.μ. έως 
15.00 μ.μ. από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Πληροφορίες 
αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα είδη του διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. από το Κέντρο 
Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..  

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( www.aspete.gr ). 
10. Η μη παραλαβή της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, από την 

αναθέτουσα αρχή, δεν αποτελεί  λόγω αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό. 
11. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις του Π.Δ. 118/07 ( ΦΕΚ  150 Α’ ).  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr) προκειμένου να 
ενημερώνονται σχετικά με πιθανές ανακοινώσεις που αφορούν την παρούσα 
διακήρυξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

                                               Ανήκει στη διακήρυξη: O/1823 

                                       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μεταγωγών Δικτύων, 

Σημείων Πρόσβασης Ασυρμάτων Δικτύων, Εξυπηρετητών 
Δικτύου, Λογισμικών Η/Υ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, ως 
εξής: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ :  
 
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 5 θέσεων. 
CPV: : 32420000-3 
Αριθμός απαιτούμενων Μονάδων : 3 
 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 8 θέσεων. 
CPV: : 32420000-3 
Αριθμός απαιτούμενων Μονάδων : 3 
 
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 16 θέσεων. 
CPV: : 32420000-3 
Αριθμός απαιτούμενων Μονάδων : 1 
 
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 24 θέσεων. 
CPV: : 32420000-3 
Αριθμός απαιτούμενων Μονάδων : 5 
 
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 48 θέσεων. 
CPV: : 32420000-3 
Αριθμός απαιτούμενων Μονάδων : 3 
 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS POINTS) ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.  
CPV: 32420000-3 
Αριθμός απαιτούμενων Μονάδων : 8 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ :  
 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (LIBRARY SERVER). 
CPV: 48821000-9 
Αριθμός απαιτούμενων Μονάδων : 1 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (NETWORK SERVER). 
CPV: 48821000-9 
Αριθμός απαιτούμενων Μονάδων : 1 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ : 
 
CPV: 48000000-8 
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ ως εξής: 
1) WIN 8 PRO UPGRADE ACADEMIC (20 άδειες)   
2) OFFICE 2013 PRO PLUS ACADEMIC (25 άδειες) 
3) Δικτυακό λογισμικό προστασίας ιών (ποσότητα: 1) για 10 
εξυπηρετητές (SERVER) και άδειες για 300  χρήστες WINDOWS 
2012 DEVICE CALS ACADEMIC. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Μαρούσι. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 

Σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (42.700,00€) , 
συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α..  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ 

 
Τακτικός Προϋπολογισμός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 

2014,  
1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’, Κ.Α.Ε.: 7123Α, ποσό 10.400,00€. 
2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’,  Κ.Α.Ε.: 7127Α, ποσό 14.800,00€. 

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’, Κ.Α.Ε.: 7123Α, ποσό 17.500,00€. 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Μαρούσι, Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Ηράκλειο 
Αττικής, Τ.Κ.: 141 21 

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. 

2%, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου. 
Επίσης κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( παρ. 

5, άρθρο 61 του Ν. 4146/2013). Η συγκεκριμένη 
κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Στο ανωτέρω ποσό 
διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% ( πλέον 

20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Ανήκει στην διακήρυξη: αρίθμ. O/1823 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι:  

Η διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη 
τιμή, εκ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μεταγωγών 

Δικτύων, Σημείων Πρόσβασης Ασυρμάτων Δικτύων, Εξυπηρετητών Δικτύου, Λογισμικών 
Η/Υ,για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι.  

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να προσφέρουν μια ( 1 ) προσφορά για μια ή περισσότερες 
κατηγορίες ειδών (για το σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας), ή για το σύνολο των κατηγοριών 
του διαγωνισμού. 

Προσφορές στις οποίες θα προτείνονται εναλλακτικές λύσεις θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και  δεν λαμβάνεται 

υπόψη.  
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι μέλη εμπορικού ή  
βιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή 

στην αλλοδαπή. 
β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007,  

γ) Συνεταιρισμοί,  
 
Που προέρχονται από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. και πληρούν  τους  όρους  
και  τις  προϋποθέσεις  που  καθορίζονται  στην  παρούσα διακήρυξη. 

 
Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της  
Ε.Ε.,  ή  του  ΕΟΧ ή  των  χωρών  που  έχουν  υπογράψει  και κυρώσει  τη  Συμφωνία Δημοσίων  

Συμβάσεων  του  Π.Ο.Ε.  και  έχει  την  καταστατική  του  έδρα,  την  κεντρική διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών.  

Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση προμηθευτών υποχρεούται 
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής  

μορφής  είναι  αναγκαία  για  την ικανοποιητική  εκτέλεση της σύμβασης.  
Η  ένωση-κοινοπραξία  προμηθευτών  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται 
υποχρεωτικά  είτε  από  όλους  τους  προμηθευτές  που  αποτελούν  την  ένωση-κοινοπραξία,  

είτε  από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης-κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος  

της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 
το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
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ολόκληρης της κοινής  προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να  εγκριθεί με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..  
 

Επισημαίνεται ότι, κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο 
σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό.  
 
2.2  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Αρθ.12 του Π.Δ.118/2007)  
2.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, επί ποινή 

αποκλεισμού, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση  
τους πιθανούς τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά που μπορούν να 
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δυο  

αντίγραφα και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η αρμόδια Επιτροπή κατά τον 

έλεγχο θα μονογράψει και θα σφραγίσει τις διορθώσεις,  προσθήκες,  κ.λ.π. και γενικά θα  
επιβεβαιώσει  ότι  αυτές  έγιναν  πριν  την αποσφράγιση της προσφοράς.  

Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, 
θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, 
σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.  

2.2.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ( 120 ) ημερολογιακές ημέρες από 
την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από τον διαγωνισμό.  
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

πριν από τη λήξη της, για εκατόν είκοσι ( 120 ) ημερολογιακές ημέρες κατά ανώτατο όριο. 
Μετά την  παράταση του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με 

απόφαση της Δ.Ε., κρίνει, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτάτου ορίου 
χρόνου παράτασης της προσφορά τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί  

2.2.3. Στον ενιαίο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα ευκρινώς:  
2.2.3.1.  Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
2.2.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια  

( ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ). 
2.2.3.3.  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης.  

2.2.3.4.  Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.  
2.2.3.5. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μεταγωγών Δικτύων, Σημείων Πρόσβασης 
Ασυρμάτων Δικτύων, Εξυπηρετητών Δικτύου, Λογισμικών Η/Υ,  για τις ανάγκες της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι.  

2.2.3.6.  Τα στοιχεία του αποστολέα.  
 Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 
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διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών της.   
  

2.2.4  Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα  
απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία σε δύο ( 2 ) αντίγραφα.  
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις ανεξαρτήτους σφραγισμένους 

φακέλους:  
(α)   Φάκελος « Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

        -   ένα (1) πρωτότυπο  
        -   ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

(β)   Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» , με αντίστοιχους υποφακέλους των προσφερόμενων 

Κατηγοριών. 
        -   ένα (1) πρωτότυπο  

        -   ένα (1) ακριβές αντίγραφο 
(γ)   Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» , με αντίστοιχους υποφακέλους των 

προσφερόμενων Κατηγοριών. 

        -   ένα (1) πρωτότυπο  
        -   ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

 

Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις 
ενδείξεις του ενιαίου φακέλου. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι  

δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Σε περίπτωση 
που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχει τόσους επιμέρους 
σφραγισμένους φακέλους όσες και οι Κατηγορίες Ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο 
Συμμετέχων.  

Ο καθένας από αυτούς τους φακέλους θα αναγράφει ευκρινώς τον τίτλο της Κατηγορίας των 
Ειδών την οποία αφορά (π.χ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Μεταγωγείς Δικτύων, Σημεία Πρόσβασης 
Ασυρμάτων Δικτύων). 

Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής,  
συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φυλλαδίων ( PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών 

φυλλαδίων κ.λ.π. ), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για 
ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο 
οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο  του  κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που 

φέρει κατά τα ανωτέρω ( π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: 
φύλλα 33-55, κ.ο.κ. ).  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που  καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 

επιχείρησης του ενδιαφερομένου.  
 

Η  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των αποτελεσμάτων και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.  Η  

αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.  
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2.2.4.1  Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και  
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον ( α ) Φάκελο «Δικαιολογητικά  
Συμμετοχής» ( πρωτότυπο και αντίγραφο ), τα εξής δικαιολογητικά,  όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω :  
Α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ίση με το 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας 
με Φ.Π.Α.. Το ποσό εγγύησης συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας του διαγωνισμού 

αντιστοιχεί σε δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε ευρώ ( 2.135,00 ευρώ ),. 
Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα είναι ανάλογο με τις Κατηγορίες Ειδών για τις οποίες 

καταθέτει προσφορά ο Συμμετέχων, και ίσο με το 5% του προϋπολογισμού των κατηγοριών 
αυτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
Συγκεκριμένα, για την κάθε Κατηγορία Ειδών:  

1) Κατηγορία Α, ποσό εγγύησης: πεντακόσια είκοσι ευρώ ( 520€ ).  
2) Κατηγορία Β, ποσό εγγύησης: επτακόσια σαράντα ευρώ ( 740€ ). 

3) Κατηγορία Γ, ποσό εγγύησης: οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ ( 875€ ). 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης, με χρόνο ισχύος τουλάχιστον επί ένα ( 1 ) 
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.  

 
Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του   ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, (η οποία θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών) στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία 

συμμετέχουν  και στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι,  μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους οι προσφέροντες:  
α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση ( 2 ) του εδ. α της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης  

πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  
γ. Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  

ασφάλισης ( κύριας  και  επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι 

μόνο τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.  
δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, ( δεν αφορά συνεταιρισμούς ). - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας 
εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας 
εγκατάστασής  τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

ε. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. ( 2 ) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι: Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ).  
Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ).  
στ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο συνεταιρισμούς ). 
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ζ. Δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.  
η. Δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ. 118/2007.  

θ. Διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση 
του έργου.  
ι. Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.  118/07 και σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.  

κ. Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης.  
 
Γ) Διαφορετική Υπεύθυνη δήλωση της  παρ.4  του άρθρου 8  του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

(η οποία θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών) στην οποία 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία  
συμμετέχουν και στην οποία πρέπει να δηλώνεται: 
α. ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  

β. ότι δεσμεύονται  σε  περίπτωση  ανάθεσης  σε  αυτούς  του  έργου  θα  εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά και τη σύμβαση.  
γ. ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και πιστοποιητικά είναι αληθή. 

δ. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 
έλαβαν γνώση. 

ε. ότι η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι ( 120 ) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο οι ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις υποβάλλονται :  

α) Από τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.  
β) Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από τους νόμιμους εκπρόσωπούς του.  

 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από 
τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

 
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση/κοινοπραξία προμηθευτών οι ως άνω δηλώσεις, 

αφορούν κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση/κοινοπραξία.  
 
Δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1, περ. γ του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.  
Ε) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του ( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ), αντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού  του διαγωνιζόμενου  και των εγγράφων τροποποιήσεών του 
( για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). Στοιχεία και έγγραφα  από  τα  οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν  με την 
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης κατατίθεται η βεβαίωση 
έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ. Οι 

ενώσεις/κοινοπραξίες  προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. 
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ΣΤ) ( Αφορά μόνο Ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών )  
 - Την έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης/κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό και στην ένωση. 

-  Την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της, στην οποία θα αναγράφεται και θα 
οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της 
ένωσης/κοινοπραξίας  στο σύνολο της προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών 

μεταξύ τους κατά την υλοποίηση της προμήθειας, και στην οποία επίσης θα  δηλώνεται ένα 
μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση 

όλων των μελών της ένωσης. 
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 ( ΦΕΚ 
74/Α’/26-03-2014 ) πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισμού, ως εξής: 

Α. Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που 
υπάγονται στην ρύθμιση του Ν. 4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014 ), άρθρο 1, παράγραφος 

1 και παράγραφος 2, εδάφιο α και πλέον γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 
Β. Για τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον τα 

έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς 
που εμπίπτουν στη ρύθμιση. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται 
αμέσως και η διοικητική πράξη ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν 

τα φωτοαντίγραφα αυτά. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  
Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει δικαίωμα να αποκλείσει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού, συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό, εάν διαπιστώσει με οποιονδήποτε 

τρόπο ότι έχει υποβάλλει ψευδή έγγραφα, δηλώσεις, στοιχεία, πιστοποιητικά κ.λ.π., 
σε σχέση με τον διαγωνισμό. 
 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15, παρ. 2 περ. 
α ( 1 ) του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 
ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά  
την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική  
γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  διευκρινίσεις,  οι  οποίες  παρέχονται, σύμφωνα  με  

τα  παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που  αναφέρονται  στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
 

2.2.4.2 Στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά», του ανωτέρω έργου, επί ποινή αποκλεισμού, σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική 

Προσφορά» τοποθετούνται τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της Προσφοράς, ( πρωτότυπο και 
αντίγραφο ). Η Τεχνική Προσφορά θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος 
«Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει τους επιμέρους σφραγισμένους φακέλους των Κατηγοριών 

Ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο Συμμετέχων. Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι 
συμπληρωμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Δ΄ της Διακήρυξης.  
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2.2.4.3 Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, ( πρωτότυπο και αντίγραφο ), επί 
ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, 

με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  και θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τόσους επιμέρους 
σφραγισμένους φακέλους όσες και οι Κατηγορίες Ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο 

Συμμετέχων.  
Ο καθένας από αυτούς τους φακέλους θα αναγράφει ευκρινώς τον τίτλο της Κατηγορίας των 

Ειδών την οποία αφορά (π.χ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Μεταγωγείς Δικτύων, Σημεία Πρόσβασης 
Ασυρμάτων Δικτύων). 
Στην Οικονομική Προσφορά, επί ποινή απορρίψεως, αναγράφεται η τιμή ως εξής:  

Οι τιμές, επί ποινή αποκλεισμού, θα δίνονται ως εξής:  
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς.  
2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 
ψηφία ( άνευ ορίου ), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό  σύνολο  
στρογγυλοποιείται  σε  δυο  δεκαδικά  ψηφία,  προς τα άνω εάν το  τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 

ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
4. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν χωριστά για το σύνολο των ειδών της κάθε προσφερόμενης 

κατηγορίας και μέχρι του προϋπολογισθέντος ποσού της κάθε κατηγορίας τα οποία είναι ως 
εξής: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: CPV: : 32420000-3 [ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 5 θέσεων, 
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 8 θέσεων. ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 16 θέσεων, 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 24 θέσεων, ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 48 θέσεων, 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS POINTS) ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ], προϋπολογισθέν ποσό 
δεκά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ ( 10.400,00€ ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ΚΑΕ: 

7123Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ : CPV: 48821000-9 [ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (LIBRARY SERVER), 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (NETWORK SERVER) ], προϋπολογισθέν ποσό δεκατέσσερις 
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ( 14.800,00€ ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ΚΑΕ: 

7127Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ : CPV: 48000000-8 [ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ (1. WIN 8 PRO UPGRADE 
ACADEMIC, 2. OFFICE 2013 PRO PLUS ACADEMIC, 3. Δικτυακό λογισμικό προστασίας ιών 

(SERVER) και άδειες για χρήστες WINDOWS 2012 DEVICE CALS ACADEMIC) ], 
προϋπολογισθέν ποσό δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ( 17.500,00€ ) 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ΚΑΕ: 7123Α 
 

Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή αποκλεισμού θα δοθεί: Ανά κατηγορία προ 

Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Οι τιμές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 
ποσά τόσο των επιμέρους όσο και του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας 
διακήρυξης αντίστοιχα. 

5.  Ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή των  προσφερόμενων ειδών σε ποσοστό επί τοις 
εκατό (%) και σε ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην 

κύρια τιμή. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης. 
6. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών ανά 

κατηγορία θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών των προσφερόντων.  
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7.  Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως απαράδεκτες 
και αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού.  
 

Ποσά κρατήσεων όπως ισχύουν σήμερα στο καθαρό ποσό του τιμολογίου, προ Φ.Π.Α.: 
Α) Μ.Τ.Π.Υ.                                                            3% 
    Χαρτόσημο επί του Μ.Τ.Π.Υ.                               2%                           3,072% σύνολο 

    ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ανωτέρω χαρτοσήμου   20% 
  

Β) Επίσης, κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( παρ. 5, άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 ), η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ Φ.Π.Α. και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης  
Στο ανωτέρω ποσό διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% εισφορά 

υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού ).  
 
8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα  

για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  συμμετέχοντες υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά.  
 

9. Σε  περίπτωση  που  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  χαμηλές  η  Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, πριν διατυπώσει 

πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, αφού εξετασθούν λεπτομερώς οι προσφορές, 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρασχεθούν εγγράφως  οι  
αναγκαίες  διευκρινίσεις,  σχετικά  με  την  οικονομική τους προσφορά,  απαραίτητα  για  

την  τεκμηρίωση  των προσφερομένων  τιμών,  πριν  την  απόρριψη  της  προσφοράς,   οι  δε  
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 
10. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή , η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
2.2.5.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  
 

 Η εξόφληση του αναδόχου θα καταβληθεί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α, με έκδοση χρηματικού 
εντάλματος στο όνομα της μειοδότριας εταιρείας. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι 

η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.  

 Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει το 
δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.  

 Πριν από κάθε πληρωμή πρέπει να υποβάλλεται και η βεβαίωση καταβολής στο Ι.Κ.Α. ή σε 
άλλο φορέα των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης του προσωπικού, φορολογική 

ενημερότητα καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.  

 Κάθε  τιμολόγιο  του  αναδόχου  υπόκειται  στις  νόμιμες  κρατήσεις  που  τον βαραίνουν 

αποκλειστικά. 
  
2.2.6. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

 
Επισημαίνεται ότι:  

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
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κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι  

διαγωνιζόμενοι  παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά 
την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 

για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
 

2.2.7. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στους φακέλους των προσφερόμενων Κατηγοριών Ειδών, τότε 
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου της προσφερόμενης 
Κατηγορίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.  
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.  

- Προσφορές  που  υποβάλλονται  στην  Επιτροπή  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες.  

- Οι  δικαιούμενοι  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.  

3.2. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και 

μονογράφονται όλα τα στοιχεία των φακέλων ανά φύλλο, από όλα τα μέλη της Επιτροπής.  
γ) Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, 
σφραγίζονται και φυλάσσονται αφού τοποθετηθούν σε έναν νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης 

μονογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική 
προσφορά στην Υπηρεσία ( Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων ), προκειμένου να αποσφραγισθεί 

την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 
 
Εφόσον το αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την 

αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 
παραμένουν σε αυτό. 

Σε περίπτωση διακοπής της δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία αποσφράγισης συνεχίζεται 
τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της 
Επιτροπής για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης η οποία 

αποστέλλεται σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με ΦΑΞ. Για τη διακοπή της 
συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται μνεία στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής.  

 

Για  όλα  τα  παραπάνω  η  Επιτροπή  καταρτίζει  πρακτικό Ι. 
3.3. Η πρόσβαση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις  

προσφορές  ορίζεται  να γίνει την ίδια ημέρα που θα αποσφραγιστούν οι προσφορές και θα 
διενεργηθεί ο διαγωνισμός.  
3.4. Οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την 

αξιολόγηση  των  λοιπών  στοιχείων  αυτών  και  για  όσες  προσφορές  κρίθηκαν  κατά  την 
αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων  αποδεκτές, με  απόφαση της Δ.Ε. της 
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Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική 
πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί.   

3.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων  αποδεκτές,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.  

 
Άρθρο 4ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή.  
Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή.  
Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ακολουθηθούν τα στάδια και οι διαδικασίες που 

περιγράφονται στη συνέχεια:  
4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η  Επιτροπή μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε 

κλειστή συνεδρίαση την ίδια ημέρα ή σε επόμενη συνεδρίαση ή σε επόμενες συνεδριάσεις εάν 
θα απαιτηθούν, ελέγχει  την  ορθότητα  και  την  πληρότητα  των  δικαιολογητικών  που  έχουν 
υποβληθεί και ελέγχει τις τεχνικές προσφορές, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον 

οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης, και καταχωρεί τα τελικά αποτελέσματά 
της στο ανωτέρω Πρακτικό Ι το  οποίο  υποβάλλει,  μαζί  με  όλα  τα στοιχεία   του φακέλου του 

διαγωνισμού στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων. 
Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή  αντιφατικές ή 
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης,  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Μετά την ολοκλήρωσή του το Πρακτικό Ι εγκρίνεται από την Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και 

ανακοινώνεται το αποτέλεσμα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Το Τμήμα Οικονομικών 
Υποθέσεων αποστέλλει με FAX το εγκεκριμένο Πρακτικό Ι στους συμμετέχοντες. 
Εφόσον ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 και γίνει δεκτή, η επιτροπή 

διαμορφώνει ανάλογα το πρακτικό ή συντάσσει νέο. 
 
4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επί του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών.  
Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα 
γνωστοποιηθεί, με ανακοίνωση του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, που θα σταλεί με φαξ 

στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.  
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 

προηγούμενο  στάδιο  επιστρέφονται  από  το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων στους 
Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού.  

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και ώρα που  
θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των 
προσφερόντων των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν.  

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης θα ελέγξει το περιεχόμενο των 

οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, από τη Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
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καταρτίζει πρακτικό ΙΙ, το  οποίο  παραδίδει  στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων και το οποίο 
εγκρίνεται από την Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και ανακοινώνεται το αποτέλεσμα στους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων αποστέλλει με FAX το εγκεκριμένο Πρακτικό ΙΙ στους 
συμμετέχοντες. 
Εφόσον ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 και γίνει δεκτή, η επιτροπή 

διαμορφώνει ανάλογα το πρακτικό ή συντάσσει νέο. 
Το συγκριτικό κόστος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας των απαιτουμένων 

ειδών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο προσφέρων στην οικονομική  του  προσφορά.  
Για  την  οικονομική  αξιολόγηση  των  οικονομικών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α ανά προσφερόμενη 

κατηγορία ειδών (για το σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας). Στην περίπτωση υπερβολικά 
χαμηλής οικονομικής προσφοράς,  θα  ζητηθεί  από  τον  υποψήφιο  ανάδοχο  έγγραφη  

αιτιολόγηση  της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς.  
 
4.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.  
4.3.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007 και 
για την τελική κατακύρωση του διαγωνισμού, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι ( 20 ) ημερών από  την  κοινοποίηση  της  
σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης σε αυτόν, με  βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το 

ν.2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο  φάκελο,  τα  έγγραφα  και  
δικαιολογητικά  της  παρακάτω παραγράφου  4.3.6.  της παρούσας,   έναντι   των   οποίων   
υποβλήθηκε ανωτέρω σχετική υπεύθυνη δήλωση, διαφορετικά θα αποκλεισθούν από την 

συνέχεια του διαγωνισμού και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό την οποία 
έχουν καταθέσει με την Προσφορά τους. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το 

δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βάση της αξιολόγησης προσφέροντα με τις 
ίδιες προϋποθέσεις,  προκειμένου  να  συνάψει  την  Σύμβαση  μαζί  του.  Τα  δικαιολογητικά 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης.  
4.3.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.  

4.3.3. Η Υπηρεσία ( Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων ), εντός δύο ( 2 ) εργασίμων ημερών από 
την παραλαβή  του  φακέλου,  αποστέλλει  ανακοίνωση  στον  προσφέροντα  στον  οποίο 

πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  ορίζοντας  την  ημερομηνία,  την  ώρα  και  τον  τόπο 
αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και  
στους  λοιπούς  προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές  έχουν 

αποσφραγιστεί, και δεν έχουν αποκλειστεί.  
4.3.4. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την  ημερομηνία  και  ώρα  που  
ορίζεται  με  την  ως  άνω  πρόσκληση - ανακοίνωση  της Υπηρεσίας.  

4.3.5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία 
αποσφράγισης  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  του  προσφέροντος  στον  οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 

την ίδια ημέρα διενέργειας της ανωτέρω διαδικασίας. 
4.3.6. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,  
4.3.6. 1. Οι Έλληνες πολίτες :  
α. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την 

κοινοποίηση  της  ως άνω έγγραφης  ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 
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άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης.  

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας  και 

επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

4.3.6.2. Οι αλλοδαποί :  
α  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν  έχουν  
καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα αδικήματα της 

περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 4.3.6.1.  
β. Πιστοποιητικό της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.  

γ. Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω  
έγγραφης ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.  

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει  ότι  ήταν  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και  

εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  την  επίδοση  της  ως  άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  

Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  τυχόν  έλλειψη  δικαιολογητικού  δεν 
συμπληρώνεται και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό.  

4.3.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :  
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.3.6.1 και 4.3.6.2 αντίστοιχα.  
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, 
αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και 

τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη  περίπτωση 
νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους   του.  
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.  2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 



 22 

ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( A΄101 ),  όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες  
καταστάσεις (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 

υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)  
 
4.3.6.4. Οι συνεταιρισμοί :  

α.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 4.3.6.1.  

β.  Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  β  και  γ  της  παραγράφου 4.3.6.1, εφόσον 
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 

4.3.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 
β της παραγράφου 4.3.6.3.  
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

 
4.3.6.5. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση/κοινοπραξία. 
 Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών η τυχόν έλλειψη δικαιολογητικού δεν 

συμπληρώνεται και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό.  
Σημειώνεται ειδικά:  

1. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 
χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  
2.Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην  επιχείρηση του συμμετέχοντος, εφόσον υπάρχει υποχρέωση 
της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους 

απασχολούμενους αυτούς. Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής  ενημερότητας του 
συμμετέχοντος θα πρέπει να υποβληθούν: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή 
σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε χώρας) στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς 

στους οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της 
ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους της και β) τα πιστοποιητικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που 
δηλώνονται στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.  
3. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  
Η αρμόδια επιτροπή καταρτίζει πρακτικό ΙΙΙ, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Οικονομικών 
Υποθέσεων. Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του, 

συγκεκριμένα με ΦΑΞ γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται 
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται 
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στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους  όρους  και  τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο 

διαγωνισμός ματαιώνεται.  
 
΄Αρθρο 5Ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
5.1- Ε  Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

5.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα  
νομικά  πρόσωπα  που  λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. σύμφωνα με το άρθρο 25 του 

ΠΔ 118/2007, διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ε.Ε., οπότε και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει  
την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν 

είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).  
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:  
α. Την ημερομηνία έκδοσης.  

β. Τον εκδότη.  
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  

δ. Τον αριθμό της εγγύησης.  
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.  
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ανάδοχο υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  

ζ. Τους όρους ότι:  
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 

της διζήσεως.  
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση.  
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της εγγύησης.  
5.1.2 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
α. Η εγγύηση εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης των Κατηγοριών, με Φ.Π.Α., για τις οποίες υποβάλλεται 
προσφορά.  

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για την κάθε Κατηγορία Ειδών είναι:  
4) Κατηγορία Α, ποσό εγγύησης: πεντακόσια είκοσι ευρώ ( 520€ ). 
5) Κατηγορία Β, ποσό εγγύησης: επτακόσια σαράντα ευρώ ( 740€ ). 

6) Κατηγορία Γ, ποσό εγγύησης: οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ ( 875€ ). 
Δεν θα γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται και 
στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 5%.  

β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων ( στοιχεία α – ζ ) και 
τα ακόλουθα:  

Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα είδη της προμήθειας.  
ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. ( Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 

διακήρυξη ).  
γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την 
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προσφορά είναι:  
( 1 ) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από   
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται  

( 2 ) ο αριθμός της διακήρυξης  
( 3 ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  
( 4 ) η ημερομηνία έκδοσής της  

( 5 ) τα στοιχεία του ανάδοχο υπέρ του οποίου εκδίδεται.  
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε ( 5 ) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του αναδόχου από την Υπηρεσία.  
 

Η Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η το 
αντικείμενο του διαγωνισμού, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων αναδόχων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
επιστρέφονται μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης ή ανάθεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 
προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 
5.1.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε  το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να  προσκομίσει  νέα  εγγυητική επιστολή, ίση με το 10% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α., ως εγγύηση για  την  καλή εκτέλεση της 

σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων από τους  δύο συμβαλλόμενους.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 25 
του Π.Δ. 118/07 και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) μήνες.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της, το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. Στις ίδιες 
επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Η εγγύηση 

συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή, αφού προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
και μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις πρέπει να 

είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα 
ακόλουθα:  

α. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, τις προς παροχή υπηρεσίες και την ημερομηνία έκδοσης 
της εγγυητικής επιστολής.  

β. Τον εκδότη.  
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
δ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι …………… 

ε. Τον αριθμό της εγγύησης.  
στ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
ζ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  

η. Τους όρους ότι:  
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 

της διζήσεως.  
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και 
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
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IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης.  

Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύησης καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το 
άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.  

5.1.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρ.25 του Π.Δ. 118/07.  
5.1.5 Οι τίτλοι εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται 

δεκτοί στο διαγωνισμό ως εγγύηση συμμετοχής στην ονομαστική τους αξία.  
5.1.6 Προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή, ίση 
με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή 
εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα  επιστραφεί μετά την λήξη  της σύμβασης και ύστερα από 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  
 
΄Αρθρο 6ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις - προσφυγές κατά της διακήρυξης, της νομιμότητας του διαγωνισμού ή της 

συμμετοχής σε αυτόν, υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 2286/95 και το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.  
Αναφορικά με τις διοικητικές προσφυγές, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 

118/2007 (ΦΕΚ 150/Α). 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 του 

Π.Δ.118/2007, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 
επί της εκατό ( 0,10% ) επί της προϋπολογισμένης αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
παρούσας διακήρυξης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από χίλια ευρώ 

(1.000€), ούτε μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5.000€ ). Το παράβολο αποτελεί δημόσιο 
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε 
αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί 

να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 
προστέθηκε με το άρθρο 35 τουν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 

 
΄Αρθρο 7Ο    

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1 Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 
διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές 

απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές.  
 
7.2 Απόρριψη Προσφορών  

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
3. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή από 
σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι 
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είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.  
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

6. Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, θα ζητηθεί από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν 

και μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική 
Απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται.  

7. Αποκλείονται οι προσφορές όταν: 
Η συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών για την κάθε προσφερόμενη 

κατηγορία όπως ακριβώς αυτές εμφανίζονται στο Κεφάλαιο Α της παρούσας 
διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
αντίστοιχης κατηγορίας ειδών της παρούσας διακήρυξης ( σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.4.3 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας διακήρυξης ). 
8. Σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις διατάξεις 
περί προμηθειών του Δημοσίου επιβάλλεται απόρριψη της προσφοράς.  

9. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.  

10.  Σε  περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους 
για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή τεκμηριώνει την απόρριψη στα σχετικά 
προαναφερόμενα Πρακτικά. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της Δ.Ε. της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης.  

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επιφυλάσσεται κατά την απόλυτη διακριτική  της  ευχέρεια για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία να  ακυρώσει, να αναβάλλει ή να μην κατακυρώσει  τον  παρόντα διαγωνισμό σε 
κανένα προσφέροντα χωρίς εκ τούτου να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των 

προσφερόντων.  
7.3. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή 

περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη,  στο  άρθρο  8α του  

ιδίου Π.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον 
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του Π. Δ/τος 118/2007 ή ο υπόχρεος 
προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 
και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ.  2 του 
άρθρου  8 του Π. Δ/τος 118/2007, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής 

του μειοδότη.  
 

΄Αρθρο 8Ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
8.1 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης διαβιβάζει το τελικό Πρακτικό της περί κατακύρωσης του διαγωνισμού στο 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων. Η κατακύρωση του διαγωνισμού και της επιλογής του 
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αναδόχου γίνεται με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνεται εγγράφως στον 
ανακηρυχθέντα Ανάδοχο αλλά και στους υπόλοιπους προσφέροντες από το Τμήμα Οικονομικών 
Υποθέσεων με ΦΑΞ. 

8.2 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης μπορεί να προτείνει τα εξής:  
Α) Κατακύρωση της ανάθεσης με κριτήριο  την χαμηλότερη τιμή. 

Β) Την κατανομή της προμήθειας των ειδών μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή 
ισοδύναμες προσφορές. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που 

είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

Δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας. 
Ε) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία 
ΙΙ των περ. α’ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.  

ΣΤ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 
ζ΄ του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007.  
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποστέλλεται σχετική 

έγγραφη ανακοίνωση, με απόδειξη, με την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε δέκα ( 10 ) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της 
κατακύρωθείσης προσφοράς, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτήν ο Φ.Π.Α., η οποία θα 
παρακρατηθεί μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007, με  
απόφαση  της Δ.Ε .της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, 

το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Η παράδοση των ειδών της προμήθειας στα κτίρια της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι θα γίνεΙ 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, όσα θα περιληφθούν στη σύμβαση και τις 
επί μέρους εντολές – οδηγίες της αρμόδιας Διοικητικής Υπηρεσίας της Σχολής και τις διατάξεις 

περί προμηθειών του δημοσίου.  
Επίσης η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές 

τους υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, μετά από πρόταση της Επιτροπής 
παραλαβής και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. 
Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διατηρεί το 

δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στη συγκεκριμένη 
προμήθεια. 

Συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση της ζημιάς ή βλάβης, που θα προκληθεί από την 
πλημμελή εκτέλεση της προμήθειας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο, από την Διοικούσα 
Επιτροπή, αντίστοιχου ποσού ποινική ρήτρα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των 

παραλείψεων του, παρακρατούμενη από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας.  
Στην ανωτέρω περίπτωση η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, να 
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προβεί σε απευθείας ανάθεση ( με ελεύθερη τιμή ) της προμήθειας των σχετικών ειδών σε τρίτο 
και να αξιώσει, από τον έκπτωτο ανάδοχο, την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής, παράλληλα 
με την αξίωση για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού. 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα ( 10 ) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 

υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της προμήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 

αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 
5.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη με δική του ευθύνη στους 

χώρους που θα του υποδειχθούν εντός των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και επιβαρύνεται 
εξολοκλήρου με τα έξοδα μεταφοράς τους.  
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο  

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την 
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση 
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ( Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 ).  
Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
 α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου 
 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης  καλής εκτέλεσης της  σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε στους υπολοίπους 
υποψηφίους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού. Κάθε άμεση 
ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται 

σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της κατανομής της προμήθειας 
της παρούσας διακήρυξης μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών των οποίων οι προσφορές τους 

κρίθηκαν ισότιμες ή ισοδύναμες, στην περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους κηρυχθεί 
έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, τότε η ανάθεση του υπόλοιπου έργου του 
έκπτωτου αναδόχου θα γίνει στον έτερο ανακηρυχθέντα ανάδοχο ή ισόποσα στους ετέρους 

ανακηρυχθέντες αναδόχους. 
 



 29 

ΑΡΘΡΟ 13Ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από πιστοποίηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας 

από αρμόδια επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
με την έκδοση εντάλματος πληρωμής σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Κ.Α.Ε. 7123Α και Κ.Α.Ε. 7127Α. Απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α) Πρωτότυπο Τιμολόγιο του αναδόχου. 
Β) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης της προμήθειας, άλλων νόμιμων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του 
Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. 

Δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα είδη της προμήθειας εντός διαστήματος τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  
Η αξιολόγηση της ποσότητας - ποιότητας της προμήθειας του αναδόχου θα γίνει από τα μέλη 
της αρμόδιας Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε  με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.  

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως να 
υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο με την σύμφωνη 

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της προμήθειας γίνεται σε 
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 
παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 

ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/07. 

Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνονται με την 
σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου και κατόπιν σύμφωνης γνώμης από την 
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Επιτροπή Παραλαβής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα.  

3. Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής στους χώρους της 
Σχολής στο Μαρούσι που θα υποδειχθούν μετά από συνεννόηση και συνίσταται σε ποσοτικό 

και μακροσκοπικό έλεγχο των προσφερόμενων ειδών, συντάσσεται δε πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής από την παραπάνω Επιτροπή.  
4. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την 

προσωρινή παραλαβή του.  
5. Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών (δοκιμαστική περίοδος) 

από την ημερομηνία βεβαίωσης άφιξης ή προσωρινής παραλαβής του εξοπλισμού. Στο 
διάστημα αυτό οι τεχνικοί του αναδόχου θα εγκαταστήσουν, συνδέσουν, ρυθμίσουν (όπου αυτό 
απαιτείται) τα είδη και θα τα θέσουν σε λειτουργία. Με την λήξη αυτού του διαστήματος και 

αφού η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά 
του αναδόχου, μετά από λεπτομερή εξέταση και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες ή /και 

δοκιμές στις οποίες θα τα υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή 
των ειδών της Κατηγορίας και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής.  

6. Η Επιτροπή παραλαβής εισηγείται την παραλαβή ή όχι της προμήθειας του αναδόχου η 
οποία θα γίνεται με την παραλαβή των ειδών που έχουν παραδοθεί και την έκδοση Τιμολογίου 
Προμήθειας από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν 

τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις αρνείται να υπογράψει την παραλαβή της προμήθειας, 
συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης - μη  παραλαβής της προμήθειας και παραπέμπει το θέμα 
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στη Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει κατά πρώτον είτε να κάνει έντονη 
υπόδειξη στον ανάδοχο να τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο κρίνει σε 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να μην τηρεί τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας 
της σύμβασης την οποία συνυπέγραψε ο ανάδοχος και δεν τηρεί τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  
8. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα μεταφοράς στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι, καθώς και της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία όπου αυτή απαιτείται, των 
ειδών της προσφοράς του.  

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισμό, όπως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δημοσίων 
συνεδριάσεων και οι  αποφάσεις επί των ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού, γίνονται με  fax. 
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Οποιαδήποτε 

τυχόν τροποποίηση της σύμβασης δεν θα παραβλάπτει την εκτέλεση του αντικειμένου, όπως 
αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 17Ο  
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της προμήθειας ή μέρος αυτής σε 

οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα 
σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 18Ο 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 19Ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
1. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και ο 

εξοπλισμός δεν παραδοθεί, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
2. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 
Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

3. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία. Σε περίπτωση κατά 
την οποία ο προμηθευτής επικαλεστεί αδυναμία τήρησης των συμφωνημένων προθεσμιών 
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λόγω ανώτερης βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΑΣΠΑΙΤΕ τα γεγονότα που συνιστούν την 
ανώτερη βία μέσα σε πέντε το αργότερο εργάσιμες ημέρες, αφ’ ότου θα συμβούν αυτά. Μόνο η 
έγγραφη αναγνώριση από την ΑΣΠΑΙΤΕ της ανώτερης βίας που επικαλείται ο προμηθευτής τον 

απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης εκτέλεσης της προμήθειας. Η ΑΣΠΑΙΤΕ όμως 
δικαιούται κατά τις περιστάσεις, να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή της και χωρίς καμία σε 
βάρος της ζημιά την παρούσα σύμβαση. Η έκπτωση δεν επέρχεται επίσης, αν ο προμηθευτής 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 

ΑΡΘΡΟ 20Ο 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο ανάδοχος του έργου και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε 

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

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

Ανήκει στη διακήρυξη: αριθμ. Ο/1823 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
YΠΟΔΕΙΓΜΑ   1 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ € 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………… 
Ημερομηνία έκδοσης ................................................................................  

Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ‘ΕΙΡΗΝΗ’ ΗΣΑΠ 
14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για €. ………………….. 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, μέχρι του ποσού των € 
……………………. για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… ή 

σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρία 1) ………………. Και 2) …………………., ατομικά για 
κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό σας στις …………………… ή τυχόν επανάληψη του, για την «ανάδειξη αναδόχου για 
την προμήθεια Μεταγωγών Δικτύων, Σημείων Πρόσβασης Ασυρμάτων Δικτύων, Εξυπηρετητών 

Δικτύου, Λογισμικών Η/Υ, για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» στο Μαρούσι και ειδικότερα για 
την/τις Κατηγορία/ες Ειδών «………..» , σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ………… διακήρυξή σας. 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της (Κατηγορία ειδών «………».), καθ’ όλο το χρόνο της εκ της 
προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε 
αυτήν. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του 
βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………. 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 



33 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ   2 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ € 
ΕΚΔΟΤΗΣ .............................................................. 

Ημερομηνία έκδοσης ......................... 
Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΣΤΑΘΜΟΣ ‘ΕΙΡΗΝΗ’ ΗΣΑΠ 
14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ……………….. 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, μέχρι του ποσού των € 
……………………. για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… ή 

σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρία 1) ………………. Και 2) …………………., ατομικά για 
κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για τη καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης……………. καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της για την προμήθεια ‘Μεταγωγών Δικτύων, 
Σημείων Πρόσβασης Ασυρμάτων Δικτύων, Εξυπηρετητών Δικτύου, Λογισμικών Η/Υ’ για τις 

ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι και ειδικότερα για την/τις Κατηγορία/ες Ειδών 
«………..» . 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
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. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ............................................  

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Ανήκει στη διακήρυξη: αριθμ. Ο/1823 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσει σε όλες τις 
ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια 

προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν 
ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό.  

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά, 
επί ποινή αποκλεισμού, από τους υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ».  Σε περίπτωση που 
μένει κενή θα θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ» και η προσφορά θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη και θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 
Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ», να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή ή 

επισήμανση του υποψηφίου (PROSPECTUS, C.E., ISO, ή και άλλα σχετικά).  
   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 

1) ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 5 θέσεων 

Τεχνικές απαιτήσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Γενικά    

1 Αριθμός Μονάδων 3   

2 
Αριθμός παρεχόμενων θυρών 
10/100/1000Base-T  

≥ 5   

3 
Auto-negotiation for speed, duplex mode and 
flow control 

NAI   

4 Auto MDI/MDIX mode and flow control NAI   

5 Integrated Port LEDs ΝΑΙ   
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2) ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 8 θέσεων 

Τεχνικές απαιτήσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 3   

1.2 
Να αναφέρεται το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

1.3 

Ο μεταγωγός θα πρέπει να συνοδεύεται από 
ράγες κύλισης και όλο τον απαραίτητο 
συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση 
σε 
standard rack 19”  

NAI   

1.4 Μέγεθος σε U ≤ 1   

1.5 
Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware (servers, 
switches, εκτός των switch 5 θέσεων) να είναι 
του ιδίου κατασκευαστή 

NAI   

1.6 
Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος 
κατά ISO (σειρά 9000) είτε το προσφερόμενο 
είδος να είναι πιστοποιημένο με CE-mark 

ΝΑΙ   

SW 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά    

2.1 
Αριθμός παρεχόμενων θυρών 
10/100/1000Base-T  

≥ 8   

2.2 
Auto-negotiation for speed, duplex mode and 
flow control 

NAI   

2.3 Auto MDI/MDIX mode and flow control NAI   

2.4 Integrated Port LEDs ΝΑΙ   

2.5 Switching capacity ≥ 16 Gbps   

2.6 Port-based VLANs ≥ 64   

2.7 Forwarding Rate ≥ 11.9 Mpps   

2.8 Packet buffer memory ≥ 2 MB   

2.9 MAC Addresses  ≥ 8000   

2.10 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q ΝΑΙ   

2.11 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p ΝΑΙ   

2.12 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ad ΝΑΙ   

2.13 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ac ΝΑΙ   

2.14 Υποστήριξη 802.1w ΝΑΙ   

2.15 Υποστήριξη 802.1d NAI   

2.16 Υποστήριξη 802.1v NAI   

2.17 Υποστήριξη 802.1x NAI   
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2.18 Υποστήριξη 802.3x NAI   

2.19 SMI v1 , SMI v2 NAI   

2.20 Telnet NAI   

2.21 SNMP , MIB , MIB II NAI   

2.22 RMON NAI   

2.23 TCP , IP , UDP , TFTP , ICMP , DHCP NAI   

2.24 GMP snooping , IGMPv2 snooping NAI   

2.25 GARP NAI   

2.26 Jumbo frames NAI   

2.27 Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface ΝΑΙ   

2.28 Fans Fanless Design   

2.29 BTU/hr ≤ 74 BTU/hr   

3 Εγγύηση    

3.1 
Lifetime Limited Hardware Warranty 
(Περιορισμένη Εγγύηση Εξοπλισμού Εφόρου 
Ζωής) 

ΝΑΙ   

 

3) ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 16 θέσεων 

Τεχνικές απαιτήσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 1   

1.2 
Να αναφέρεται το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

1.3 

Ο μεταγωγέας θα πρέπει να συνοδεύεται από 
ράγες κύλισης και όλο τον απαραίτητο 
συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση 
σε 
standard rack 19”  

NAI   

1.4 Μέγεθος σε U ≤ 1   

1.5 
Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware (servers, 
switches, εκτός των switch 5 θέσεων) να είναι 
του ιδίου κατασκευαστή  

NAI   

1.6 
Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος 
κατά ISO (σειρά 9000) είτε το προσφερόμενο 
είδος να είναι πιστοποιημένο με CE-mark 

ΝΑΙ   

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά    

2.1 
Αριθμός παρεχόμενων θυρών 
10/100/1000Base-T  

≥ 16   



37 

2.2 
Auto-negotiation for speed, duplex mode and 
flow control 

NAI   

2.3 Auto MDI/MDIX mode and flow control NAI   

2.4 Integrated Port LEDs ΝΑΙ   

2.5 Switching capacity ≥ 32 Gbps   

2.6 Port-based VLANs ≥ 64   

2.7 Forwarding Rate ≥ 23.7 Mpps   

2.8 Packet buffer memory ≥ 2 MB   

2.9 MAC Addresses  ≥ 8000   

2.10 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q ΝΑΙ   

2.11 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p ΝΑΙ   

2.12 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ad ΝΑΙ   

2.13 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ac ΝΑΙ   

2.14 Υποστήριξη 802.1w ΝΑΙ   

2.15 Υποστήριξη 802.1d NAI   

2.16 Υποστήριξη 802.1v NAI   

2.17 Υποστήριξη 802.1x NAI   

2.18 Υποστήριξη 802.3x NAI   

2.19 SMI v1 , SMI v2 NAI   

2.20 Telnet NAI   

2.21 SNMP , MIB , MIB II NAI   

2.22 RMON NAI   

2.23 TCP , IP , UDP , TFTP , ICMP , DHCP NAI   

2.24 GMP snooping , IGMPv2 snooping NAI   

2.25 GARP NAI   

2.26 Jumbo frames NAI   

2.27 Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface ΝΑΙ   

2.28 Fans Fanless Design   

2.29 BTU/hr ≤ 74 BTU/hr   

3 Εγγύηση    

3.1 
Lifetime Limited Hardware Warranty 
(Περιορισμένη Εγγύηση Εξοπλισμού Εφόρου 
Ζωής) 

ΝΑΙ   

 



38 

4) ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 24 θέσεων 

Τεχνικές απαιτήσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 5   

1.2 
Να αναφέρεται το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

1.3 

Ο μεταγωγός θα πρέπει να συνοδεύεται από 
ράγες κύλισης και όλο τον απαραίτητο 
συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση 
σε 
standard rack 19”  

NAI   

1.4 Μέγεθος σε U ≤ 1   

1.5 
Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware (servers, 
switches, εκτός των switch 5 θέσεων) να είναι 
του ιδίου κατασκευαστή  

NAI   

1.6 
Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος 
κατά ISO (σειρά 9000) είτε το προσφερόμενο 
είδος να είναι πιστοποιημένο με CE-mark 

ΝΑΙ   

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά    

2.1 
Αριθμός παρεχόμενων θυρών 
10/100/1000Base-T  

≥ 24   

2.2 
Auto-negotiation for speed, duplex mode and 
flow control 

NAI   

2.3 Auto MDI/MDIX mode and flow control NAI   

2.4 Eνσωματωμένες θύρες combo SFP GbE ≥ 2   

2.4a 

Παρεχόμενα SFP 1000 BASE-SX (οπτικός 
πομποδέκτης διασύνδεσης μεταγωγέων) 
μήκους κύματος 850nm, 550m Reach –Kit) 
ανά τεμάχιο 

= 2   

2.5 Integrated Port LEDs ΝΑΙ   

2.6 Switching capacity ≥ 48 Gbps   

2.7 Port-based VLANs ≥ 64   

2.8 Forwarding Rate ≥ 35.6 Mpps   

2.9 Packet buffer memory ≥ 2 MB   

2.10 MAC Addresses  ≥ 8000   

2.11 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q ΝΑΙ   

2.12 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p ΝΑΙ   

2.13 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ad ΝΑΙ   

2.14 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ac ΝΑΙ   
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2.15 Υποστήριξη 802.1w ΝΑΙ   

2.16 Υποστήριξη 802.1d NAI   

2.17 Υποστήριξη 802.1v NAI   

2.18 Υποστήριξη 802.1x NAI   

2.19 Υποστήριξη 802.3x NAI   

2.20 SMI v1 , SMI v2 NAI   

2.21 Telnet NAI   

2.22 SNMP , MIB , MIB II NAI   

2.23 RMON NAI   

2.24 TCP , IP , UDP , TFTP , ICMP , DHCP NAI   

2.25 GMP snooping , IGMPv2 snooping NAI   

2.26 GARP NAI   

2.27 Jumbo frames NAI   

2.28 Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface ΝΑΙ   

2.29 Fans ≥ 1   

2.30 BTU/hr ≤ 95.5 BTU/hr   

3 Εγγύηση    

3.1 
Lifetime Limited Hardware Warranty 
(Περιορισμένη Εγγύηση Εξοπλισμού Εφόρου 
Ζωής) 

ΝΑΙ   

 

5) ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switch) 48 θέσεων 

Τεχνικές απαιτήσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 3   

1.2 
Να αναφέρεται το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

1.3 

Ο μεταγωγός θα πρέπει να συνοδεύεται από 
ράγες κύλισης και όλο τον απαραίτητο 
συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση 
σε 
standard rack 19”  

NAI   

1.4 Μέγεθος σε U ≤ 1   

1.5 
Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware (servers, 
switches, εκτός των switch 5 θέσεων) να είναι 
του ιδίου κατασκευαστή  

NAI   

1.6 Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος ΝΑΙ   
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κατά ISO (σειρά 9000) είτε το προσφερόμενο 
είδος να είναι πιστοποιημένο με CE-mark 

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά    

2.1 
Αριθμός παρεχόμενων θυρών 
10/100/1000Base-T  

≥ 48   

2.2 
Auto-negotiation for speed, duplex mode and 
flow control 

NAI   

2.3 Auto MDI/MDIX mode and flow control NAI   

2.4 Eνσωματωμένες θύρες combo SFP GbE ≥ 4   

2.4a 

Παρεχόμενα SFP 1000 BASE-SX (οπτικός 
πομποδέκτης διασύνδεσης μεταγωγέων) 
μήκους κύματος 850nm, 550m Reach –Kit) 
ανά τεμάχιο 

= 4   

2.5 Integrated Port LEDs ΝΑΙ   

2.6 Switching capacity ≥ 96 Gbps   

2.7 Port-based VLANs ≥ 64   

2.8 Forwarding Rate ≥ 71.4 Mpps   

2.9 Packet buffer memory ≥ 2 MB   

2.10 MAC Addresses  ≥ 8000   

2.11 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q ΝΑΙ   

2.12 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p ΝΑΙ   

2.13 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ad ΝΑΙ   

2.14 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ac ΝΑΙ   

2.15 Υποστήριξη 802.1w ΝΑΙ   

2.16 Υποστήριξη 802.1d NAI   

2.17 Υποστήριξη 802.1v NAI   

2.18 Υποστήριξη 802.1x NAI   

2.19 Υποστήριξη 802.3x NAI   

2.20 SMI v1 , SMI v2 NAI   

2.21 Telnet NAI   

2.22 SNMP , MIB , MIB II NAI   

2.23 RMON NAI   

2.24 TCP , IP , UDP , TFTP , ICMP , DHCP NAI   

2.25 GMP snooping , IGMPv2 snooping NAI   

2.26 GARP NAI   

2.27 Jumbo frames NAI   

2.28 Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface ΝΑΙ   

2.29 Fans ≥ 3   
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2.30 BTU/hr ≤ 258.3 BTU/hr   

3 Εγγύηση    

3.1 
Lifetime Limited Hardware Warranty 
(Περιορισμένη Εγγύηση Εξοπλισμού Εφόρου 
Ζωής) 

ΝΑΙ   

 

6) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS POINTS) ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Αριθμός μονάδων προς προμήθεια: 8 

Τύπος εξοπλισμού: HP V-M200 802.11n Access Point (WW) J9468A ή ισοδύναμο 

Διευκρίνιση 

Οι προς προμήθεια μονάδες περιγράφονται όπως ανωτέρω για λόγους συμβατότητας με τις ήδη εγκατεστημένες. 
Επισημαίνεται ότι υπάρχουν ήδη 15 εγκατεστημένα τεμάχια HP V-M200 802.11n Access Point (WW) J9468A, μέσω των 
οποίων υλοποιήθηκε και λειτουργεί το υφιστάμενο ασύρματο δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ η δε προμήθεια εξοπλισμού ίδιου 
τύπου είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με το υπάρχον σύστημα, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο Π1/2121/08 -05-2007 (σελίδα 2)  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ 
Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ Α’ «Οδηγίες για τις τεχνικές προδιαγραφές σε 
διαγωνισμούς προμήθειας Η/Υ» 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β’ 

1) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (LIBRARY SERVER) 

Τεχνικές απαιτήσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Γενικά    

1.1  Αριθμός Μονάδων 1   

1.2 
Να αναφέρεται το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

1.3 
Τύπος Rack mount συνοδευόμενος από rails & 
βραχίονα διαχείρισης καλωδίων 

NAI   

1.4 
Ύψος σε U των προσφερόμενων 
εξυπηρετητών 

≥ 2U   

1.5 
Κατασκευαστής πιστοποιημένος κατά ISO 
9001 

ΝΑΙ   

1.6 Πιστοποίηση εξοπλισμού με CE Mark ΝΑΙ   

1.7 
Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware 
(servers, switches, εκτός των switch 5 
θέσεων) να είναι του ιδίου κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

2 Μητρική (motherboard)    

2.1 
Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) 
ανά server 

≥2   

2.2 

Μικροεπεξεργαστές 6 πυρήνων,12 νημάτων, 
Ανακοίνωση εντός 2014, Υποστήριξη 
πολυνηματικής επεξεργασίας στον ίδιο 
πυρήνα (hyperthreading), 64bit τεχνολογία, 
6C, 80w, VID Voltage Range 0.65-1.30V, (E5-
2420 v2 2.20)ή ισοδύναμος 

NAI   

2.3 

Μικροεπεξεργαστής  6 πυρήνων,  

12 νημάτων  

Ανακοίνωση εντός 2014  

Υποστήριξη πολυνηματικής επεξεργασίας 
στον ίδιο πυρήνα (hyperthreading)  

64bit τεχνολογία, 6C, 80w  

NAI   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

VID Voltage Range 0.65-1.30V, (E5-2420 v2 
2.20), ή ισοδύναμος 

2.4 
To σύστημα να υποστηρίζει 10C επεξεργαστές 
για τυχούσα μελλοντική αναβάθμιση 

NAI   

3 Μνήμη (RAM)    

3.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 384GB   

3.2 Συνολικά DIMM slots στον server ≥ 12   

3.3 Προσφερόμενη Μνήμη ≥ 16GB   

3.4 Συχνότητα μνήμης (RAM)  ≥ 1600MHz   

3.5 Να αναφερθεί ο τύπος μνήμης  ΝΑΙ   

3.6 Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση 
λαθών (Registered ECC) 

ΝΑΙ   

3.7 Μνήμη χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (Low 
Voltage/Low Power) 

ΝΑΙ   

3.8 Κατάλληλος συνδυασμός και διάταξη μνήμης 
ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες 
αχρησιμοποίητες θέσεις για μελλοντική 
επέκταση. 

Nα αναφερθεί ο αριθμός των 
αχρησιμοποίητων θέσεων. 

   

5 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1 Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 6Gbps 1   

5.2 
Υποστήριξη hardware RAID levels 
0,1,5,6,10,50,60 

NAI   

5.3 Raid Controller Cache ≥ 512MB NV   

5.4 
Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα 
λειτουργίας (hot plug) 

ΝΑΙ   

5.5 
Ύπαρξη τουλάχιστον 6 σκληρών δίσκων, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 300GΒ έκαστος, 
τεχνολογίας SAS 6Gbps, 15K στροφών 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

5.6 
Ο Server να υποστηρίζει >=8 σκληρούς 
δίσκους. 

NAI   

5.7 

Δυνατότητα υποστήριξης redundant SD Cards 
οι οποίες να βρίσκονται σε διάταξη υψηλής 
διαθεσιμότητας και να μπορούν να 
φορτώσουν ESXi. Να προσφερθεί μαζί με 2 x 
1GB SD Cards 

NAI   

6 Ελεγκτές  Δικτύου     

6.1 Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000 BaseT ≥ 4   

6.2 
Να υποστηρίζει auto sense speed/duplex 
mode 

ΝΑΙ   

6.3 
Nα υποστηρίζει Pre-eXecution Environment 
(PXE) 

ΝΑΙ   

6.4 Να υποστηρίζει Remote Wake on LAN ΝΑΙ   

7 Ελεγκτής διαχείρισης    

7.1 
Ξεχωριστή θύρα τύπου Ethernet (10/100Base-
Tx ή 10/100/1000Base-Tx) για τη διαχείριση 
του συστήματος  

ΝΑΙ   

7.2 

Δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κάρτα 
απομακρυσμένης πρόσβασης κάρτας μνήμης 
η οποία να είναι Bootable και 
απομακρυσμένα και χρησιμοποιείται για 
σκοπούς Servicing (αποθήκευση OS image για 
emergency boot, αποθήκευση διαγνωστικών 
προγραμμάτων και των Server Profiles από 
τον ενσωματωμένο Controller ο οποίος 
βρίσκεται στη Motherboard). 

Δυνατότητα για download ανανεώσεων 
(Drivers, Firmware) και αποθήκευσης αυτών 
στην κάρτα μνήμης SDRAM.  

Δυνατότητα αποθήκευσης, επαναφοράς και 
εξαγωγής του Configuration Server Profile 
(Drivers, Firmware, Bios) ανεξάρτητα από το 
λειτουργικό σύστημα που τρέχει στο Server. 

Να υποστηρίζεται SNMP διαχείριση χωρίς να 
είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί SNMP 
Agent στο λειτουργικό σύστημα. 

ΝΑΙ   

7.3 Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου 
ασφάλεια με τη λειτουργία Two-Factor 

NAI   



45 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Authentication. 

7.4 
Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH ή Telnet 
ή HTTP ή HTTPS 

NAI   

7.5 
Υποστήριξη ενεργοποίησης απενεργοποίησης 
του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος 
διαχείρισης 

ΝΑΙ   

7.6 

Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της 
κατάστασης του συστήματος. Να αναφερθούν 
οι μονάδες που παρακολουθούνται 
(ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι κλπ) 

ΝΑΙ   

7.7 

Υποστήριξη πρωτοκόλλου Intelligent Platform 
Management Interface (IPMI) version 2.0 για 
την απομακρυσμένη διαχείριση του 
εξυπηρετητή μέσω του τοπικού δικτύου με τη 
χρήση πρωτοκόλλου TCP/IP. Δυνατότητα για: 

Απομακρυσμένη επανεκκίνηση του 
εξυπηρετητή 

Αναφορά εσωτερικής θερμοκρασίας του 
εξυπηρετητή 

Αναφορά λειτουργίας ανεμιστήρων του 
εξυπηρετητή 

Ανακατεύθυνση της κονσόλας του BIOS (BIOS 
Console Redirection) 

ΝΑΙ   

7.8 
Υποστήριξη απομακρυσμένης σύνδεσης με 
αποθηκευτικό μέσο (Remote Media) 

ΝΑΙ   

7.9 
Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης σε 
γραφικό περιβάλλον (Remote KVM) 

ΝΑΙ   

8 Λοιπά χαρακτηριστικά    

8.1 

Πολλαπλά τροφοδοτικά 750 Watt για 
εναλλασσόμενη  παροχή ρεύματος. Πλήρης 
λειτουργία του εξοπλισμού με ένα 
τροφοδοτικό εκτός λειτουργίας 

ΝΑΙ   

8.2 
Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας 
εν ώρα λειτουργίας (hot plug) 

ΝΑΙ   

8.3 
Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των 
τροφοδοτικών, κατάλληλα για σύνδεση στους 
κατανεμητές ρεύματος του ικριώματος  

ΝΑΙ   

8.4 Να προσφερθεί λογισμικό για την ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

παρακολούθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος σε επίπεδο συστήματος, Rack, Row, 
Computer Room. 

8.5 
Ένα οπτικό μέσο αποθήκευσης DVDR-RW  

 
NAI   

8.6 
Interactive LCD οθόνη με πληροφορίες του 
συστήματος και μηνύματα λάθους  

ΝΑΙ   

8.7 
Θύρες επέκτασης βασισμένες σε PCI express 
τεχνολογία  

≥ 4   

9 Απαιτήσεις εγκατάστασης    

9.1 
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο 
υφιστάμενο δίκτυο της Αναθέτουσας Αρχής 

NAI   

9.2 Υποστήριξη της παραμετροποίησης 
(configuration – set up) στο σημείο 
λειτουργίας 

ΝΑΙ   

9.3 Έλεγχος καλής λειτουργίας  ΝΑΙ   

9.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον 
αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε 
παραγωγική λειτουργία (καλώδια, rails, 
cable management arm) 

ΝΑΙ   

10 Λειτουργικό Σύστημα    

10.1 
Ms windows server 2012 std edition OLP NL 
aca 

1   

10.2 
Να αναφερθεί το συνοδευτικό λογισμικό που 
δίνεται από τον κατασκευαστή (drivers κλπ.) 

ΝΑΙ   

11 Εγγύηση    

11.1 
Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα 
μέρη και υποσυστήματα 

≥ 5έτη   

11.2 Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7 από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

11.3 Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την 
διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων 
των ανταλλακτικών και της εργασίας  

ΝΑΙ   

11.4 Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

τον κατασκευαστή του Server. 

12 Συνοδευτικό λογισμικό του οίκου Microsoft    

12.1 Άδειες με δυνατότητα μεταφοράς και σε 
άλλο σύστημα 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

12.2 MS windows server 2012 std edition OLP NL 
aca 

1 1  

12.3 MS windows server 2012 Device CALs OLP NL 
aca 

10 10  

 

2) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (NETWORK SERVER) 

Τεχνικές απαιτήσεις 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά    

1.1 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων  1   

1.2 Να αναφερθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής, η 
σειρά και το μοντέλο 

ΝΑΙ   

1.3 Ο προτεινόμενος εξυπηρετητής να είναι rack 
mounted 

NAI   

1.4 Ύψος σε U ≤ 1   

1.5 Κατασκευαστής πιστοποιημένος κατά ISO 
9001 

ΝΑΙ   

1.6 Πιστοποίηση εξοπλισμού με CE Mark ΝΑΙ   

1.7 Δύο redundant hot-plug τροφοδοτικά 350 
Watts 

ΝΑΙ   

1.8 Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware 
(servers, switches, εκτός των switch 5 
θέσεων) να είναι του ιδίου κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

2 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας    

2.1 Υποστηριζόμενες CPU στη μέγιστη σύνθεση 
του προσφερόμενου συστήματος  

≥1   

2.2 Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών ≥1   

2.3 Μικροεπεξεργαστές 4 πυρήνων 

4 νημάτων 

Ανακοίνωση εντός 2014 

Υποστήριξη πολυνηματικής επεξεργασίας 
στον ίδιο πυρήνα (hyperthreading) 

64bit τεχνολογία, 6C, 80w  

 

 

NAI 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

VID Voltage Range 0.65-1.30V, (E5-2407 v2 
2.40)ή ισοδύναμος 

3 Μνήμη    

3.1 Προεγκατεστημένη (GΒ) ≥8   

3.2 Μέγιστη μνήμη που να υποστηρίζεται στο 
motherboard (GΒ) 

≥192   

3.3 Συνολικά DIMM slots στον server ≥6   

3.4 ECC, DDR3 Low Volt RDIMMs ΝΑΙ   

4 Δίκτυο    

4.1 Θύρες LAN Ethernet 100/1000 Mbps, Full 
duplex, auto sensing 

≥4   

5. Απομακρυσμένη διαχείριση    

5.1 Κάρτα απομακρυσμένης διαχείρισης με 
αποκλειστική θύρα Εthernet 

ΝΑΙ   

5.2 Να υποστηρίζει SNMP & IPMI v2.0 διαχείριση NAI   

5.3 Υποστήριξη απομακρυσμένης σύνδεσης με 
αποθηκευτικό μέσο (Remote Media) 

NAI   

5.4 Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης σε 
γραφικό περιβάλλον (Remote KVM) 

NAI   

5.5 Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου 
ασφάλεια με τη λειτουργία Two-Factor 
Authentication. 

NAI   

6 System & data disks – controllers    

6.1 Μέγιστος αριθμός μονάδων hot-swap 3.5 
inch που μπορούν να εγκατασταθούν  

≥4   

6.2 Αριθμός εγκαταστημένων μονάδων hot-swap 
3.5 inch 

≥3   

6.3 Δίσκοι SAS ΝΑΙ   

6.4 Ταχύτητα περιστροφής (RPM) ≥15000   

6.5 Συνολική χωρητικότητα δίσκων– GB 
unformatted (ανά HDD) 

≥300   

6.6 Σε διάταξη hardware mirroring + hotspare ΝΑΙ   

6.7 SAS RAID Controller 6 Gbps με δυνατότητα 
υποστήριξης 0,1, 5, 10, 50  

NAI   

7 Περιφερειακά    

7.1 Το σύστημα να συνοδεύεται και από έναν 
οδηγό DVD-RW SATA 

ΝΑΙ   

7.2 Θύρες επέκτασης βασισμένες σε PCI express 

τεχνολογία  

≥ 2   
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

8 Απαιτήσεις εγκατάστασης    

8.1 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο 
υφιστάμενο δίκτυο της Αναθέτουσας Αρχής 

ΝΑΙ   

8.2 Υποστήριξη της παραμετροποίησης 
(configuration – set up) στο σημείο 
λειτουργίας 

ΝΑΙ   

8.3 Έλεγχος καλής λειτουργίας  ΝΑΙ   

8.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον 
αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε 
παραγωγική λειτουργία (καλώδια, rails, cable 
management arm) 

ΝΑΙ   

9 Λειτουργικό σύστημα    

9.1 MS windows server 2012 std edition OLP NL 
aca 

1   

10 Συνοδευτικά    

10.1 Καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   

10.2 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

11 Εγγύηση    

11.1 Διάρκεια εγγύησης (έτη) on site ≥ 5   

11.2 Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7 από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

11.3 Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την 
διάγνωση της βλάβης 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 
και της εργασίας 

NAI   

11.4 Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από 
τον κατασκευαστή του Server 

NAI   
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Τεχνικές απαιτήσεις 

1) WIN 8 PRO UPGRADE ACADEMIC (20 άδειες)   

2) OFFICE 2013 PRO PLUS ACADEMIC (25 άδειες)   

3) Δικτυακό λογισμικό προστασίας ιών (ποσότητα: 1)  

 για 10 εξυπηρετητές (SERVER) και άδεια για 300  χρήστες.  

 με υποστήριξη των λειτουργικών: WINDOWS, MAC, UNIX, LINUX 

 να περιλαμβάνει Desktop Firewall & Antimaleware for email.  

 να έχει ενιαία κεντρική κονσόλα διαχείρισης με δυνατότητα άμεσης (real-time)  ενημέρωσης από τους clients στην 

περίπτωση Alert καθώς και της διαχείρισης τους.  

 Nα έχει δυνατότητα διαχείρισης προϊόντων ασφαλείας τρίτων (third-party security products). 

 Υποστήριξη για 3 έτη 

και  300 άδειες WINDOWS 2012 DEVICE CALS ACADEMIC 

 

 

 

Μαρούσι, 06/05/2014 

Οι Συντάξαντες των Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 

Αναπλ. Καθηγητής       Υπηρεσία Μηχανογράφησης – ΚΕ.Λ.ΔΙ. 
                       Επιστημ. Υπεύθυνος ΚΕ.Λ.ΔΙ. 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  
 

ΕΠΙΣΗΣ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 

 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, (η οποία θα πρέπει να φέρει ημερομηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων θα: 
i. Εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς 
και σε κάθε τρίτο. 

ii. Aναλαμβάνει κάθε ευθύνη η οποία προκύπτει από αμέλεια ή πλημμελή εκτέλεση της 
προμήθειας που έχει αναλάβει και ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
iii) Aναλαμβάνει την ευθύνη μεταφοράς και παράδοσης των ειδών της προμήθειας στους 
χώρους που θα του υποδειχθούν εντός των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι και 

επιβαρύνεται με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς τους.  
 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται :  
α) από τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.  

β) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από τους νόμιμους εκπρόσωπούς του.  
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση/κοινοπραξία προμηθευτών η ως άνω δήλωση, αφορούν 

κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση/κοινοπραξία. 
 
 

      
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ 
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ανήκει στη διακήρυξη: αριθμ. Ο/1823 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ    
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

    Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
                                                                                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ……………. 

 
Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

( αριθμ. πρωτ. …………………απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ) 

 
Στο Μαρούσι  σήμερα την  ………… 2014 μεταξύ: 

 
αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ( στο εξής καλούμενο «Πελάτης» ), το οποίο εδρεύει στο 

Μαρούσι ( Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) ΑΦΜ: 999655324, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής, Ομότιμο Καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη, και αφετέρου της Εταιρείας με την 

επωνυμία ………………………………….   και το διακριτικό τίτλο ………………………. με 
ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………………. ( στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο» ) που εδρεύει 

……………… ( οδός ………………………., Τ.Κ. …………. ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την 
πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο ……………, 
οδός ……………, με ΑΔΤ …………….., 

και αφού έλαβαν υπόψη: 
1. Την Συνεδρίαση .. / .. . .. . …. Θέμα .. .. της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
(ΑΔΑ …………………. ), σύμφωνα με την οποία αποφάσισε τη διενέργεια του Ανοιχτού 

Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μεταγωγών Δικτύων, 
Σημείων Πρόσβασης Ασυρμάτων Δικτύων, Εξυπηρετητών Δικτύου, Λογισμικών Η/Υ, της 

Σχολής στο Μαρούσι, με μέριμνα του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ στο σύνολο των παρεχομένων ειδών, εκ των 
προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, και προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ύψους …………….,.. €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της  

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Κ.Α.Ε. 7123Α ή/ και Κ.Α.Ε. 7127Α. 
2. Την με αρ. πρωτ. ……………………… απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. Την Συνεδρίαση .. / .. . .. . …. Θέμα .. .. της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

(ΑΔΑ ………………) σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για την διενέργεια του εν 
λόγω διαγωνισμού. 
4. Τις …………………………… (..) προσφορές που κατατέθηκαν, σύμφωνα με τον πιο κάτω 

πίνακα: 
 

α/α Επωνυμία Αριθμό 
πρωτοκόλλου 

Ημερομηνία 
Παραλαβής 

Προσφορά αρ. 
1. 

      

Προσφορά αρ. 
2. 

         

Προσφορά αρ. 
3. 

      

 



53 

 
5. Το διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης με 

αριθμό …/2014 με 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας την ../../…. ημέρα ………….. 
και καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής την ../../… ημέρα και συμμετείχαν σε αυτόν οι 

εταιρείες …………………………………………………………….. 
6. Την από ……. πρόσκληση του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, για άνοιγμα 
οικονομικών προσφορών προς τις εταιρείες ……………………………………………………  και στα 

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης. 
7. Την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης με τα από ……………………… Πρακτικά της αξιολόγησε τις προσφορές και 
πρότεινε με την από ………………….. εισήγησή της την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην εκεί 

αναφερόμενη  εταιρεία ……………………….   
8. Την από ……. προσφορά της εταιρείας  ………………………..., της οποίας οι πίνακες 
τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης. 
9. Το φάκελο του διαγωνισμού που διαβιβάστηκε από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων 

με την από …………… εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Διοικούσα Επιτροπή, η οποία στη 
συνεδρίασή της .. / .. . .. . …. Θέμα .. ..  ενέκρινε την εν λόγω κατακύρωση και σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικών 

ετών 201..- 201.., έναντι του ποσού των ……………………………………… (…………………….€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

1.    Αντικείμενο – Είδη Προμήθειας -Τεχνικές προδιαγραφές 
1.1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς την ποιότητα, 

και την ποσότητα, από την διακήρυξη …………………………..και την με αρ. πρωτ. 
……./……………….. προσφορά του Αναδόχου, για την/τις Κατηγορία/ες Ειδών: Α ή/και Β 
ή/και Γ. 

1.2. Ο ανάδοχος εκτελεί την παράδοση των προβλεπόμενων ειδών με μέσα δικά του. 
 
2.    Οικονομικό Αντικείμενο 

2.1. Το οικονομικό αντικείμενο των ειδών της προμήθειας της σύμβασης για το συνολικό 
διάστημα ισχύος της, είναι συνολικής αξίας ……………….€ (……………………..ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένου στο παραπάνω ποσό και του αναλογούντος Φ.Π.Α. ( 23% ), ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσό των ……………. (……….€) που θα καταβληθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
  

3.    Τόπος Παράδοσης των Ειδών 
Ως τόπος παράδοσης των ειδών ορίζονται τα κτίρια του Ιδρύματος στο Ηράκλειο Αττικής. Το 

ακριβές σημείο εκφόρτωσης θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση.  
 
4.    Κυρώσεις -Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις 

4.1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, αρνείται να υπογράψει την παραλαβή των ειδών, συντάσσει 
Πρακτικό αξιολόγησης - μη παραλαβής των ειδών και παραπέμπει το θέμα στην Διοικούσα 

Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει κατά πρώτον είτε να κάνει έντονη υπόδειξη στον 
ανάδοχο να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο κρίνει στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να μην τηρεί τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης για 
την προμήθεια που ανέλαβε ο Ανάδοχος καθώς και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης. 
4.2. Ακόμη, σε περίπτωση ελλιπούς παράδοσης των ειδών της προμήθειας, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στη 
συγκεκριμένη προμήθεια. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, να 
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προβεί σε απευθείας ανάθεση ( με ελεύθερη τιμή ) των σχετικών ειδών σε τρίτο και να αξιώσει, 
από τον έκπτωτο ανάδοχο, την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής, παράλληλα με την αξίωση 

για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού. 
4.3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.Δ. 118/2007 ( ΦΕΚ Α’ 150 ), καθώς και τα όσα αναφέρονται 
στην υπ'αρ. Ο/1823 Διακήρυξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
 

5.   Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 
5.1.  Ο ανάδοχος του έργου και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης. 
5.2.  Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό 
5.3.  Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 

6.   Πληρωμή-Κρατήσεις 
6.1.  Η καταβολή της αποζημίωσης για τα παρεχόμενα είδη γίνεται μετά από την οριστική 
παραλαβή του συνόλου των ειδών της προμήθειας και την έκδοση Τιμολογίου από τον 

ανάδοχο. 
6.1.1.  Το συμφωνημένο τίμημα καταβάλλεται σε Ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 

(κρατήσεις υπέρ Δημοσίου Μ.Τ.Π.Υ., Χαρ/μο, ΟΓΑ χαρ/μου, κράτηση 0,10% στο πλαίσιο της 
παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ.λ.π.), επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

6.1.2. Στο συμφωνημένο τίμημα γίνεται Παρακράτηση Φόρου. 
6.2.  Η καταβολή της εξόφλησης για τα παρεχόμενα  είδη γίνεται κατόπιν κατάθεσης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία είναι: 

6.2.1.  Τιμολόγιο. 
6.2.2.  Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

6.2.3.  Φορολογική Ενημερότητα. 
6.2.4.  Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της προμήθειας, η οποία υπογράφεται από την εκάστοτε 
οριζόμενη Επιτροπή  Παραλαβής των εργασιών. 

 
7.  Παράδοση - Παραλαβή Προμήθειας 

7.1.  Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει εντός διαστήματος τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.  
7.2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ειδών της προμήθειας από τον ανάδοχο θα γίνει από την 

αρμόδια Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.  
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις αρνείται να υπογράψει την παραλαβή των ειδών της προμήθειας, συντάσσει 

Πρακτικό αξιολόγησης- μη  παραλαβής των ειδών της προμήθειας και παραπέμπει το θέμα 
στη Διοικούσα Επιτροπή. 

7.3. Η προσωρινή παραλαβή της προμήθειας του Αναδόχου γίνεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής με την έγκριση των ειδών που έχουν παραληφθεί και την έκδοση του αντίστοιχου 
τιμολογίου. Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών (δοκιμαστική 

περίοδος) από την ημερομηνία βεβαίωσης άφιξης ή προσωρινής παραλαβής του εξοπλισμού. 
Στο διάστημα αυτό οι τεχνικοί του αναδόχου θα εγκαταστήσουν, συνδέσουν, ρυθμίσουν (όπου 

αυτό απαιτείται) τα είδη και θα τα θέσουν σε λειτουργία. Με την λήξη αυτού του διαστήματος 
και αφού η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως σύμφωνα με την 
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προσφορά του αναδόχου, μετά από λεπτομερή εξέταση και λειτουργία σε πραγματικές 
συνθήκες ή /και δοκιμές στις οποίες θα τα υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η 

οριστική παραλαβή των ειδών της Κατηγορίας και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο 
παραλαβής. 

 
8.  Εγκρίσεις - Τροποποιήσεις 
Σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Οποιαδήποτε 

τυχόν τροποποίηση της σύμβασης δεν θα παραβλάπτει την εκτέλεση του αντικειμένου, όπως 
αυτό περιγράφεται στην σχετική διακήρυξη. 
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 

9.  Άλλοι γενικοί όροι 
10.1.  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της προμήθειας ή μέρους αυτής σε 

οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα 
σύμβαση. 

Ο ανάδοχος που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης  ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη 
στα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, θα κηρύσσεται έκπτωτος,  με επιβολή 
των κυρώσεων του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. 

10.2.  Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

10.3.  Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό   
……./…………….   και   ημερομηνία   …/…/…….   εγγυητική   επιστολή   καλής εκτέλεσης 
της Τραπέζης …………………..,  ποσού  ………………….€  (…………………………………ευρώ). Η 

εγγυητική επιστολή παραμένει στη διάθεση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση της 
σύμβασης. 
10.3  Λοιποί όροι  

Ως προς πάντα τα λοιπά θέματα της ανάθεσης της προμήθειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 
ισχύουν η προσφορά του αναδόχου, η αριθ. πρωτ. Ο/1823 Διακήρυξη, το τεύχος τεχνικών 

δεδομένων και τα προσαρτήματα της διακήρυξης ( που επισυνάπτονται στην σύμβαση και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ). 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία ( 3 ) όμοια τα οποία αφού αναγνώστηκαν 

υπογράφονται ως ακολούθως και από τους δύο συμβαλλόμενους. Από τα τρία πρωτότυπα τα 
δύο παραμένουν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το ένα έλαβε ο ανάδοχος. 

 
Για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.  

Για την εταιρεία 
με την επωνυμία 

«……………………………………………» 
  
  

  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ 

Ομότιμος Καθηγητής  
 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 


