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Διακήρυξη Ανοιχτού, κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για το 
Έργο: 

«Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου Περιστερίου» 
Υποέργο 2: Ενίσχυση εξοπλισμού σχολικών μονάδων & υποδομών δια 

βίου μάθησης 
 
 

                                ( Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5131692)  

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Ν.ΓΕΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ   
Ταχ. Δ/νση: Δημοσθένους 11 
Ταχ.Κωδ.: 121 32, Περιστέρι 
Email: dkpppng@peristeri.gr 
Πληροφορίες: Τσάση Ευγενία- 
Κολοκυθά Χρυσούλα 
Κατσαδούρου Γεωργία 
 

 

 

 

             
 
                   
   Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

Περιστέρι 29/3/2022 
Αρ.Πρωτ.  τ.τ οικ. 14323                 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
Πρόσκληση 38/2-8-2021 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5038) 
Απόφαση Ένταξης ΕΦΔ ΑΣΔΑ ΑΠ: 5673/15-11-21 
ΜΕΛΕΤΗ 6/17-9-2021 Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου 
Περιστερίου  
Δράση 10.1.ΑΣΔΑ.3:Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών 
Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη 
Δυτική Αθήνα 
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5131692  
Προϋπολογισμός Έργου:167.311,10 € προ ΦΠΑ 
                                         40.154,66 € ΦΠΑ 
                                        207.465,76 € με ΦΠΑ  
Κ.Α 60.7341.15 
Κ.Α 15.7341.15 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090094082 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 
Πόλη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 121 34 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ  
Κωδικός ΝUTS EL 302 
Τηλέφωνο 2105701043-44 
Φαξ - 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) dioikitiko@peristeri.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΣΑΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.peristeri.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Περιστερίου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

(Υποτομέας  ΟΤΑ) 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  την προαναφερθείσα Γενική 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.peristeri.gr  





5 
 

 
 
 

  
  Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
                                        

 
 
 

 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 
 

Τίτλος Έργου 

Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 

του Δήμου Περιστερίου 
Υποέργο 2: Ενίσχυση εξοπλισμού σχολικών μονάδων & υποδομών 

δια βίου μάθησης 
 

Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Περιστερίου 

Τόπος παράδοσης – Τόπος 
παροχής Υπηρεσιών Εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου 

Είδος διαδικασίας 
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής στο σύνολο των ειδών της/των ομάδας/ομάδων συμμετοχής. 

Προϋπολογισμός – Εκτιμώμενη 
αξία σύμβασης 

Προϋπολογισμός Έργου - εκτιμώμενη αξία σύμβασης:207.465,76 € 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 167.311,10 €, ΦΠΑ 24%: 40.154,66  €) 

Χρηματοδότηση έργου 

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από: ΕΚΤ, Ε.Π. «Αττική 2014 -2020»  
και από πόρους του Δήμου  

Φορέας Χρηματοδότησης του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους 
Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις 
ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του 

Ε.Π. «Αττική 2014 - 2020». 

Διάρκεια σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού 

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 29/3/2022 

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ 29/3/2022 

Ημερομηνία Αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: 29/3/2022 

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 

https://peristeri.gr/ 
29/3/2022 

Προθεσμία για υποβολή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης 19/4/2022 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 29/4/2022, 
Ημέρα Παρασκευή ώρα 20:00 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής στο σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά Ομάδα συμμετοχής. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η σύμβαση θα ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός -
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου 
Μάθησης στη Δυτική Αθήνα Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5131692 της εγκεκριμένης ΟΧΕ της 
Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέας 
χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ 
που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020». 
 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης 5673/15-11-2021, αριθ. ενάριθ. έργου 
2021ΕΠ08510106)   
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 60.7341.15 και 15.7341.15 σχετικές 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Δήμου 
Περιστερίου. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με 
αρ. πρωτ.  56569/21-12-21 (ΑΔΑΜ 21REQ009803289, ΑΔΑ ΩΜΛΕΩΞ2-ΤΥΝ) για την έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022   
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Αναβάθμιση ο Εκσυγχρονισμός και τη Συμπλήρωση 
του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών των σχολικών Μονάδων του 
Δήμου Περιστερίου - Ενίσχυση εξοπλισμού σχολικών μονάδων & υποδομών δια βίου 
μάθησης» , ώστε  να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη μαθητική 
κοινότητα του Δήμου Περιστερίου. 
Αναλυτικότερα οι Σχολικές Μονάδες που πρόκειται να αναβαθμιστούν είναι οι κάτωθι: 
 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 12 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 & 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΙΚΟΥ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6 

19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ & 
ΛΕΒΙΔΙΟΥ 

24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 80 
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28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10 

31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΥΤΙΝΗΣ 23 & 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ  ΜΥΡΩΝΟΣ 9 

47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 25 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ & ΨΑΡΩΝ 
28 

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ & 
ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ 53 

9ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΩΝ 42 

14ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ 5 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 50 & 
ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 
 
Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες/υπομάδες προϊόντων. Οι υποψήφιοι 
προμηθευτές δύναται να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις 
Ομάδες προϊόντων. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα υποβολής προσφοράς για τμήμα ομάδας 
προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά απορρίπτεται. 
Ειδικότερα, ο προς προμήθεια εξοπλισμός φαίνεται συγκεντρωτικά (ανά ομάδες/υποομάδες) 
στον ακόλουθο Πίνακα και παρουσιάζεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, της αριθμ. 6/2021 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής , 
Παιδείας, Πολιτισμού και νέας Γενιάς –Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας  
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Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  207.465,76 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την με Κ.Α.:60.7341.15 και την Κ.Α 
15.7341.15 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου 
Περιστερίου. 
Αναλυτικά: 
Για την ΟΜΑΔΑ Α: Μηχανήματα γραφείου υπολογιστές , λογισμικό και Εργασίες 
εγκατάστασης, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 189.893,60 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναλύεται ως εξής: 
-ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1: 23.634,40 € 
-ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: 117.800,00 € 
-ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: 48.459,20 € 
Για την ΟΜΑΔΑ Β: Μουσικά όργανα η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.580,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Για την ΟΜΑΔΑ Γ: Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των 6.709,52 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Για την ΟΜΑΔΑ Δ: Αθλητικά είδη και εξοπλισμός η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 
των 1.934,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΦΩΤΙΣΜΟΣ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.736,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.612,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Η σύμβαση θα ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός -
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου 
Μάθησης στη Δυτική Αθήνα Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5131692 της εγκεκριμένης ΟΧΕ της 
Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέας 
χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ 
που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020». 
Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται 
λεπτομερώς στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας Διακήρυξης 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΟΜΑΔΑ CPV 

Ομάδα Α: Μηχανήματα γραφείου υπολογιστές , λογισμικό 
και Εργασίες εγκατάστασης και αναλύεται σε τρείς 
Υποομάδες Α1, Α2 και Α3 που αφορούν τις δράσεις: 
Υποομάδα Α1 Καλλιτεχνικό Σχολείο 
Υποομάδα Α2 Σχολικές Μονάδες 
Υποομάδα Α3 Αίθουσα Δια Βίου Μάθησης ΑΜΕΑ 

32333200-8, 30213100-6,38652000-0 
32342412-3, 30232110-8, 38651000-3 
38652100-1, 32300000-6, 32342420-2 
37321700-1, 32341000-5, 30232000-4 
38653400-1, 37321700-1, 72268000-1 
51310000-8, 30213100-6, 32300000-6 
32324300-3, 32571000-6, 32413100-2 
72268000-1, 30200000-1, 72514300-4 
30231000-7, 30236000-2, 30216110-0 
31700000-3, 30216110-0, 72514300-4, 
30200000-1, 30100000-0, 32300000-6, 
32400000-7, 48920000-3, 45314320-0, 
48000000-8, 32342412-3, 38652100-1 
38653400-1, 30234000-8, 32000000-3, 
32342410-9, 38652100-1, 38651000-3 

Ομάδα Β: Μουσικά όργανα  37300000-1 
Ομάδα Γ: Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 37800000-6 
Ομάδα Δ: Αθλητικά είδη και εξοπλισμός 37400000-2 
Ομάδα Ε: ΦΩΤΙΣΜΟΣ 31500000-1 
Ομάδα ΣΤ: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 38622000-1 
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Η διάρκεια της σύμβασης, ανεξαρτήτως ομάδας, ορίζεται  σε 3 μήνες από την 
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.   

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  
 Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 

ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
 Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- Ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός  της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 
- Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
 Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
-Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

 Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 
 Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών  
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
-Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
- Ν.4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
……. και άλλες διατάξεις.». 
- Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- Ν.4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

- Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων 
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις 

-Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

-Ν.4872/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/9-03-2021) ««Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ....... και άλλες διατάξεις ........». 

 άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 
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  π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια  έγγραφα και 
στοιχεία»,  

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

 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 Ν.2939/2001 « Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Α.Α.Π) και άλλες διατάξεις 

 Ν.4819/21 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των 
Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της 
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο  οργάνωσης 
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και  την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς 
επείγουσες ρυθμίσεις.» 

 ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις»   

 υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

-Κ.Υ.Α.Αριθμ.76928/2021 (Β’ 3075/13-07-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).», 

- την με Αριθμ. 64233(Β’ 2453/9.6.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και  Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

- την  αριθμ.  Α.Π. 5673/15-11-2021 (ΑΔΑ 69ΟΡΟΡΕΓ-ΓΦΥ) απόφαση ένταξης της πράξης « 
Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών 
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Περιστερίου « με κωδικό ΟΠΣ 5131692 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» του  προέδρου του ΑΣΔΑ και την αριθμ. 
473/25-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΙ4ΩΞ2-ΟΤ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Περιστερίου για την αποδοχή επιχορήγησης της συγκεκριμένης Πράξης  
- το με αριθμ. πρωτ. οικ. 55577/15-12-21 ( ΑΔΑΜ:21REQ009758475) πρωτογενές αίτημα 
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 
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- τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 56569/21-12-21 (ΑΔΑΜ 21REQ009803289, ΑΔΑ ΩΜΛΕΩΞ2-ΤΥΝ) 
απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2022, ως εγκεκριμένο αίτημα 
- τη με αριθμ.57003/23-12-2021 βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για 
την πραγματοποίηση της δαπάνης και την εγγραφή της στον προϋπολογισμό του 2022  
- την αριθμ. 6/2021 μελέτη της  Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής , Παιδείας, Πολιτισμού και νέας 
Γενιάς –Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 
- τις αριθμ.304/15-2-22 (ΑΔΑΜ 22REQ010061340, ΑΔΑ 6Ρ1ΜΩΞ2-ΚΙ3) και 305/15-2-22 
(ΑΔΑΜ 22REQ010061340, ΑΔΑ ΩΧ47ΩΞ2-Κ4Ο)  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τη 
δέσμευση του ποσού της σχετικής δαπάνης για το έτος 2022, ως εγκεκριμένα αιτήματα 
- τις  αριθμ. 92/10-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΚΚΩΞ2-ΘΦΚ) και 93/10-3-2022 ( ΑΔΑ: 9Ρ2ΘΩΞ2-ΛΨ7) 
αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου για την έγκριση της αριθμ. 
6/2021 μελέτης  της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής , Παιδείας, Πολιτισμού και νέας Γενιάς –
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας και την κατάρτιση των όρων του παρόντος 
διαγωνισμού αντίστοιχα 
- Την με αρ. 1271/15-3-2022 (αρ.πρωτ.12270/15-3-2022)  διατύπωση της σύμφωνης γνώμης 
του Ε.Φ.Δ. για την  διενέργεια του διαγωνισμού και των όρων αυτού 

- την αριθμ. 555/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΜΩΞ2-35Ι.) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Περιστερίου για τον ορισμό της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 
Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών, για το έτος 2022 

-  τις αριθμ. οικ.47304/2-11-21 (ΑΔΑ: 6ΛΨΞΩΞ2-Π6Τ) και 47306/2-11-21 (ΑΔΑ: ΨΚΘ4ΩΞ2-
727) αποφάσεις Δημάρχου Περιστερίου για τον ορισμό Αντιδημάρχων  

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/4/2022  και ώρα 
20:00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr)  

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
-Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 
του Ν.4412/2016. 
-Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 
www.promitheus.gov.gr, με Αριθμό Συστήματος του Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:145422 
-Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66, το άρθρο 
377§1 περίπτ. (82 και 35) και το άρθρο 379 §10 & §12 του Ν.4412/2016 θα δημοσιευτεί ως 
κάτωθι: 
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Εφημερίδα ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Εφημερίδα ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
 
-Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
www.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
-Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος Περιστερίου (Πλ. Δημοκρατίας 1) και στην ιστοσελίδα του 
διαχειριστικού φορέα στη διεύθυνση (URL): www.asda.gr 
-Η Διακήρυξη και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.peristeri.gr στην διαδρομή: Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση ► Διαγωνισμοί Προμηθειών. 
 
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους,  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
2. η αριθμ.6/2021 μελέτη της  Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής , Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας 

Γενιάς –Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας  
3. ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης 
4. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
5. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
6. το σχέδιο της Σύμβασης 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες  από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των 
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο 
ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής  συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις 
σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε 
κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική..  
Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων 
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  
χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι 
καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει 
ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε 
αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα 
αρχή.  
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ 
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 
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Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους 
όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) 
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Υποδείγματα των εγγυητικών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρατίθενται στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσης 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή 
και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο 
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της 
ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών 
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
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επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης για 
τη συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες συμμετοχής ως ακολούθως: 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€) 
(2%) 

Α 153.140,00 3.062,80 
Β 4.500,00 90,00 
Γ 5.410,90 108,22 
Δ 1.560,20 31,20 
Ε 1.400.00 28,00 

ΣΤ 1.300,00 26,00 
ΣΥΝΟΛΟ 167.311,10 3.346,22 

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
30/12/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, 
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με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί 
στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής. 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα εγκλήματα:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 
του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 
παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 
3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, 
νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 
υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα 
και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά 
στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με 
την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 
(διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 
103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση 
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της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού 
Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα 
εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 
323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο 
εκπρόσωπο. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού 
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους 
όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 
2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, 
εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
β) κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό 
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 
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ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με 
απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης 
πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον 
σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 
καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 
ο εν λόγω  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   
 
Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
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τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μετά 
την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ( 
κατακύρωσης). 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται: 

Να έχουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) κλεισμένες τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις (2018-2020), ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της ομάδας 
συμμετοχής, ή τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας 
δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες από τρεις, ίσο ή μεγαλύτερο από το 150% του 
προϋπολογισμού της ομάδας συμμετοχής (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). 

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

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μετά 
την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ( 
κατακύρωσης). 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (ΟΜΑΔΑ Α) 
Η Τεχνική Ικανότητα - μόνο για την ΟΜΑΔΑ Α - αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
καταλόγου τριών (3) τουλάχιστον σχετικών με την παρούσα σύμβαση προμηθειών που 
εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία (όχι αποκλειστικά σε χωριστά έτη), συνοδευόμενος από 
βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών . 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μετά 
την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ( 
κατακύρωσης). 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 
τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας όπως αναφέρονται στην σχετική μελέτη.  
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα 
κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 
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φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά για την ομάδα Α  οφείλουν να τηρούν  
τις υποχρεώσεις  των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β του Ν.2939/2001 αναφορικά με 
την και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 
Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μετά 
την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ( 
κατακύρωσης). 
 

 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.  
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί 
ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται 
να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν 
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί εκ νέου. 
 
2.2.8.2. Υπεργολαβία 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται 
να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
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υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  
 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της 
υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 
2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και 
ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι 
πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση 
μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την 
σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
αναθέτουσα αρχή.  
 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο ισοδυναμεί με 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς .  
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός 
φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, 
με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 
της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ 
για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος 
του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της 
παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 
2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής 
απάντησης. 
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε 
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 
υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν 
ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. 
 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 
2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση 
των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό 
ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο 
οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, 
όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, 
κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  





25 
 

 
 
 

  
  Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
                                        

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που 
αναφέρονται  παρακάτω. 
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και 
στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και 
στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 
του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 
2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-
ΕΦΚΑ.  
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις 
ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.  
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο 
χρόνο ισχύος. 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 
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I. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) προηγούμενων ετών, στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση κατά την 
οποία δεν έχει δημοσιευθεί ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους, τότε 
προσκομίζεται οι ισολογισμοί των τριών (3) προηγούμενων ετών αυτού.  

II. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες δηλώσεις φόρου 
εισοδήματος (income tax filings) και εκκαθαριστικά σημειώματα (income tax returns).  

III. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, 
αντίστοιχα τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα.  

Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα υποβάλει ανάλογα 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω 
επάρκεια πληρούται αθροιστικά από τους οικονομικούς φορείς που απαρτίζουν την ένωση.  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων 
φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, προσκομίζει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων για 
κάθε τρίτο φορέα. 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν μόνο για την ΟΜΑΔΑ Α κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των σχετικών με 
την παρούσα συμβάσεων  που εκτελέστηκαν  επιτυχώς τα τρία (3) τελευταία έτη πριν την 
ημ/νία υποβολής προσφορών (2018-2020), συνοδευόμενο από βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης 
και ολοκλήρωσης αυτών. ορθής  
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα κάτωθι : 
- Πιστοποιητικό ISO 90001 προμηθευτή ή κατασκευαστή για όλα τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α, 
όπως ορίζεται στη σχετική μελέτη  
- Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών  
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν 
αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του.   
 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 
 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, 
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης 
του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα 
φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται 
εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο 
κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii 
και iii της περ. β. 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για 
τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός 
φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση 
παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 
ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση 
της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 
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ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους 
συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι 
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 
ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της 
σύμβασης που θα εκτελέσει.  
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει 
χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι 
αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

2.3. Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  βάσει  τιμής στο σύνολο του ποσού της κάθε  ομάδας των  υπό προμήθεια 
ειδών - όπως ταξινομούνται στην σχετική μελέτη - με την ανακήρυξη ενός αναδόχου ανά 
ομάδα ή περισσότερων ομάδων για το σύνολο όμως των ειδών που 
συμπεριλαμβάνονται στην/στις ομάδα/ομάδες συμμετοχής. 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή ανά ομάδα συμμετοχής της οικονομικής προσφοράς δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα από το Δήμο τιμή που 
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.6/2021 μελέτης της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής.  
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 
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της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς 
την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες).  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 
και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από 
το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη 
απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
και την παρούσα. 
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του 
ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
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απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και 
συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές 
(εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν 
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω 
αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους 
αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 
υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε 
αυτόν.   
 
 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς επισυνάπτουν 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στον ηλεκτρονικό υποφάκελο οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν ηλεκτρονικά 
και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς της 6/2021 μελέτης, ανά ομάδα/ομάδες 
συμμετοχής. 
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Υποσυστήματος, ως εξής : 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις: 
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών 
σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης 
στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με 
αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη 
του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς 





32 
 

 
 
 

  
  Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
                                        

φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 
του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή 
δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη 
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. 
Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 
έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). 
Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια 
έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά 
με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του 
κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11  
του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, 
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.   
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο 
οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 
 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 
ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την 
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε 
υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα 
αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο 
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ 
σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα 
της παρούσας διακήρυξης.   
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής. 
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών 
ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της 
σύμβασης. 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και 
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint 
είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τη μελέτη 6 /2021, όπως ακολουθεί στο 
Παράρτημα I της παρούσης.  
Συγκεκριμένα με την τεχνική τους προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν : 
 1) Για τις ομάδες: 
Α- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ε-ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)  
συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης που παραθέτονται στην 6/2021 μελέτη 
Για τις ομάδες: 
Β-ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
Γ-ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)  
Δ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
ΣΤ-ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) ότι τα προσφερόμενα από 
αυτούς είδη καλύπτουν/υπερκαλύπτουν  τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται 
από τη σχετική μελέτη 
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2) έγγραφο τους για το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
3) Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ ή προτείνονται καλύτερες, που δεν 
υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 
6/2021 μελέτη της  Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής , Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς 
–Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας,  οι Οικονομικοί Φορείς επισυνάπτουν 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία . 
 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής,  όπως ορίζεται ανωτέρω. 
Στον ηλεκτρονικό υποφάκελο οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν, επί ποινή 
αποκλεισμού, ηλεκτρονικά και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος 
IV της παρούσης, ανά ομάδα/ομάδες συμμετοχής. 
 
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 6/2021 μελέτης της  Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής , Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς –Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
και Ισότητας. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 215 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την 
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
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κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση 
της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, 
ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 
παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, 
δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, 
σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική μελέτη, 
στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές . Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, 
εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η 
προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 
ι) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
κ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σχετικής μελέτης, 
λ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την 
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υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
μ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων 
επιλογής, 
ν) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι 
εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 
στάδια: 
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την τέταρτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την καταληκτική ημέρα υποβολής προσφορών  και ώρα 10:00  
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει 
να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 
τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η 
συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το 
πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 
γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 
Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε 
της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται 
πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των 
προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους 
προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές 
προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το 
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 
δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που 
προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη  
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με 
τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 2.4.2.5.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 
διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, 
για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 
αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη 
συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν 
η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, 
κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας.  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή 
για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της 
σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  





40 
 

 
 
 

  
  Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
                                        

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) 
και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  
Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του 
διαγωνισμού,  μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στη σχετική μελέτη σε ποσοστό και ως εξής:   
120% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 80% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας.   
 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 
4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της 
οικονομικής προσφοράς).    
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση 
κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, 
επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της 
απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής 
κατά της ανωτέρω απόφασης. 
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 και 
γ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από 
σχετική πρόσκληση, 
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υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν 
οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται 
προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον 
ανάδοχο.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση 
αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από 
την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και 
να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην 
ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του . 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή 
γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή 
είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 
23:59:59. 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, 
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. 
Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα 
από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 
μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 
και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο 
προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 
π.δ. 39/2017.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η 
αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 
προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 
39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη 
διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα 
που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην 
Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα 
που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως 
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 
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Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου.. Το αυτό ισχύει και 
σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. 
Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν 
μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

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

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

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

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, 
εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η 
προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας 
ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός 
εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση 
της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 
παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   
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Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, 
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε 
ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι 
άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει  αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 
από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη 
είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και 
στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και 
σύναψης σύμβασης. 
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 
ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για 
άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 
συμβατικό χρόνο παράδοσης  για διάστημα ενός μηνός. 
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
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υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα 
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 
6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 
221 του ν. 4412/16. 
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση 
καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του 
προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει 
(ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη 
πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 
αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 
6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος . 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής): 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 
εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 
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συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, 
παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά 
περίπτωση, 
β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά 
σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση 
της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 
προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό 
φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο 
τύπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει 
θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών 
μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον 
κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης 
Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 
γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, μετά την έκδοση του 
προβλεπόμενου π.δ. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, 
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 
σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 
221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 
την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 
ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από 
όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια εντός 3 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης . 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 
τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) 
έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) 
το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του 
αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. 
 
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
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αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. 
Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας 
να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με 
τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της 
σύμβασης. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
 
 
 
 
 
                                                                         Ο ΑΝΤ/ΧΟΣ  
                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
                                                               ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Μελέτη 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Ν.ΓΕΝΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Δημοσθένους 11 
Ταχ. Κωδ.: 121 32, Περιστέρι 
Email: dkpppng@peristeri.gr 
Πληροφορίες:  
Α. Τριανταφυλλοπούλου, Τηλ. 210 5701596  
Γ. Κατσαδούρου,  Τηλ: 210 5701688 
 
 
 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

Πρόσκληση 38 Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α 
Άξονα Προτεραιότητας 11 

ΑΠ3809/28-07-2021 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5038) 
Απόφαση Ένταξης ΕΦΔ ΑΣΔΑ ΑΠ: 5673/15-11-2021 

Μελέτη 6/17-09-2021 
Δράση 10.1.  ΑΣΔΑ.3:Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - 

Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών 

Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη 
Δυτική Αθήνα 

Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5131692 
Προϋπολογισμός Έργου: 

                                                                 167.311,10€ προ 
ΦΠΑ 
                                                                           40.154,66 € 
ΦΠΑ  

207.465,76 € με ΦΠΑ 
Κ.Α. 60.7341.15   
Κ.Α. 15.7341.15 

 
   

  
Μελέτη για την προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των 

ορίων για την Πράξη: 
«Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και 

των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Περιστερίου» 
 

Υποέργο 2: 
«Ενίσχυση Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων & Υποδομών Δια Βίου Μάθησης» 

 
(ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ MIS/ΟΠΣ 5131692) 

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην «Ενίσχυση Εξοπλισμού Σχολικών 
Μονάδων & Υποδομών Δια Βίου Μάθησης», ώστε οι αίθουσες των σχολικών μονάδων, να 
είναι σε θέση να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη μαθητική κοινότητα του Δήμου 
Περιστερίου. 
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Αναλυτικότερα οι Σχολικές Μονάδες που πρόκειται να αναβαθμιστούν είναι οι κάτωθι: 

  3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 12 

  5ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 & 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ              

  9ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΙΚΟΥ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6 

19ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ & 
ΛΕΒΙΔΙΟΥ 

24ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 80 

28ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10 

31ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΥΤΙΝΗΣ 23 & 
ΒΕΡΟΙΑΣ                  

38ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ  ΜΥΡΩΝΟΣ 9 

47ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 25 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ & ΨΑΡΩΝ 
28 

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ & 
ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 50 & 
ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 
Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες προϊόντων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δύναται να 
καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις Ομάδες προϊόντων. Δεν έχουν όμως το 
δικαίωμα υποβολής προσφοράς για τμήμα ομάδας προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά 
απορρίπτεται. 
Ειδικότερα, ο προς προμήθεια εξοπλισμός φαίνεται συγκεντρωτικά (ανά ομάδες – υποομάδες) στον 
ακόλουθο Πίνακα και παρουσιάζεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής της μελέτης. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΟΜΑΔΑ CPV 

Ομαδα Α: Μηχανήματα γραφείου υπολογιστές , λογισμικό και 
Εργασίες εγκατάστασης και αναλύεται σε τρείς Υποομάδες Α1, 
Α2 και Α3 που αφορούν τις δράσεις: 
Υποομάδα Α1 Καλλιτεχνικό Σχολείο 
Υποομάδα Α2 Σχολικές Μονάδες 
Υποομάδα Α3 Αίθουσα Δια Βίου Μάθησης ΑΜΕΑ 

32333200-8, 30213100-6,38652000-0 
32342412-3, 30232110-8, 38651000-3 
38652100-1, 32300000-6, 32342420-2 
37321700-1, 32341000-5, 30232000-4 
38653400-1, 37321700-1, 72268000-1 
51310000-8, 30213100-6, 32300000-6 
32324300-3, 32571000-6, 32413100-2 
72268000-1, 30200000-1, 72514300-4 
30231000-7, 30236000-2, 30216110-0 
31700000-3, 30216110-0, 72514300-4, 
30200000-1, 30100000-0, 32300000-6, 
32400000-7, 48920000-3, 45314320-0, 
48000000-8, 32342412-3, 38652100-1 
38653400-1, 30234000-8 32000000-3, 
32342410-9, 38652100-1, 38651000-3 

Ομάδα Β: Μουσικά όργανα  37300000-1 
Ομάδα Γ: Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 37800000-6 
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Ομάδα Δ: Αθλητικά είδη και εξοπλισμός 37400000-2 
Ομάδα Ε: Φωτισμός 31500000-1 
Ομάδα ΣΤ: Καθρέπτης 38622000-1 

 
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 207.465,76€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7341.15 και την με  ΚΑ 
15.7341.15 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου 
Περιστερίου. 
Αναλυτικά: 
Ομάδα Α: 189.893,60€ 
Ομάδα Β : 5.580,00€ 
Ομάδα Γ: 6.709,52 € 
Ομάδα Δ: 1.934,64 € 
Ομάδα Ε: 1.736,00 € 
Ομάδα ΣΤ: 1.612,00 € 
«Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σε ευδιάκριτη θέση τα σχετικά λογότυπα (είτε σε 
αυτοκόλλητη, είτε σε μεταλλική μορφή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», 
τα οποία θα αποσταλούν στον ανάδοχο  κατόπιν συνεννόησης.  
Για την ΟΜΑΔΑ Α: Μηχανήματα γραφείου υπολογιστές , λογισμικό και Εργασίες εγκατάστασης, η 
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 189.893,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Για την ΟΜΑΔΑ Β: Μουσικά όργανα η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.580,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Για την ΟΜΑΔΑ Γ: Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
6.709,52 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Για την ΟΜΑΔΑ Δ: Αθλητικά είδη και εξοπλισμός η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
1.934,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΦΩΤΙΣΜΟΣ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.736,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.612,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 
Η σύμβαση θα ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός -Συμπλήρωση του 
Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη Δυτική 
Αθήνα Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5131692 της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με συνολικό 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια 
Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά 
της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020». 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των παρ. 1 και 4, του άρθρου 27 του Ν. 
4412/2016, με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω  των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των ζητούμενων ειδών 
ανά Ομάδα. 
Θα πρέπει να τεθεί ότι οι προδιαγραφές όλων των ειδών που περιγράφονται στο τεύχος είναι οι 
ελάχιστες και μπορούν να προταθούν και καλύτερες, χωρίς όμως οι τιμές, να υπερβαίνουν τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά ομάδα ειδών. 

«Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σε ευδιάκριτη θέση τα σχετικά λογότυπα (είτε σε 
αυτοκόλλητη, είτε σε μεταλλική μορφή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», τα 
οποία θα αποσταλούν στον ανάδοχο  κατόπιν συνεννόησης. Σε κάθε περίπτωση για πράξεις που δεν 
εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, να τοποθετείται ενημερωτικό υλικό (π.χ. 
τουλάχιστον μια αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3) με    πληροφορίες σχετικά με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημεία εύκολα ορατά από το 
κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο. 
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Εγγυήσεις 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού της μελέτης για την  
ομάδα ή ομάδες συμμετοχής, χωρίς ΦΠΑ. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει, προ ή 
κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης για ποσό ίσο με το 4%, 
επί της εκτιμώμενης αξίας αυτής, χωρίς ΦΠΑ. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 
παράδοσης, κατά ένα (1) μήνα.  
 

Χρόνος παράδοσης 

Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, από τον ανάδοχο, ορίζονται   3 (τρεις ) μήνες από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

  
 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021                    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17 /09/2021                        ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                   Η Πρ/νη Δ/νσης 
 
 

Γ.Κατσαδούρου Δ.Τσίτσου                                 Δρ. Αν. Τριανταφυλλοπούλου   

                                                                                                                                

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΟΜΑΔΑ Α : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Για όλα τα προϊόντα της ομάδας ζητείται ΙSO 9001 προμηθευτή ή κατασκευαστή  

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α1 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) 

1.  VIDEOCAMERA   2 

Ανάλυση > 8 MP 
4Κ UHD 
Οπτικό zoom ≥20X 
Ψηφιακό zoom  ≥10X 
Ανάλυση :≥1920 x 1080 pixels 
Αποθηκευτικό Μέσο: Κάρτα Μνήμης 
Συνδέσεις HDMI, Wi-Fi,  Έξοδος Ακουστικών/Ηχείων 
Εγγύηση κατασκευαστή : Τουλάχιστον 2 έτη  

2.  ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  9 

Διάσταση Οθόνης : 15,6’’ 
Λειτουργικό Σύστημα : Windows 10  Pro (64bit) Ελληνικά 
Επεξεργαστής : Intel® Core™ i5 αντίστοιχο ή νεότερο 
Μνήμη : RAM DDR4 μεγέθους ≥ 8 GB 
Σκληρός Δίσκος : 256 GB SSD 
Οθόνη : Αντιθαμβωτική οθόνη 15,6", FullHD1920 x 1080 
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Ηχεία : Ναι 
Ασύρματη Επικοινωνία : WiFi a/b/g/n + AC , Bluetooth 
Ενσύρματη Επικοινωνία : Ethernet 
Κάμερα : Ενσωματωμένη  
Θύρες και συνδέσεις : ≥2xUSB 3.0 ή3.1 typeA, 1xHDMI,  
1xheadphone/microphone 
Συσκευές εισόδου : Πληκτρολόγιο με Ελληνικούς χαρακτήρες και 
χωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο 
Εγγύηση κατασκευαστή : Τουλάχιστον 2 έτη 
Επιθυμητή τσάντα μεταφοράς 

3.  
PROJECTOR 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  1 

Τεχνολογία Προβολής : LCD ή DLP 
Μέγεθος Εικόνας : (Projectionsize) με εύρος από ≤ 60 ίντσες έως 
300 ίντσες 
Λόγος διαστάσεων (aspectratio)  16:9 ή 16:10 
Ανάλυση : ≥1920*1080 
Φωτεινότητα : ≥ 3.500 lm στο υψηλότερο mode λειτουργίας του 
προβολέα 
 FULL HD 
Αντίθεση : ≥15.000:1 
3D : FullHD 3D 
HDMI : Ναι 
USB :  Ναι 
VGA : Ναι 
Τηλεχειριστήριο (remotecontrol): Ναι 
Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και 
καλώδια για την εγκατάσταση, διασύνδεση και λειτουργία του 
βιντεοπροβολέα με φορητό Η/Υ: 
-καλώδιο HDMI 
-καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής, 
-ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή. 
Εγγύηση κατασκευαστή : Τουλάχιστον 2 έτη 
 

4.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ& 
ΘΕΑΤΡΟΥ 

2 
Ισχύς 120 Watt 
Αριθμός Ηχείων 2 + 1 subwoofer 
Συνδεσιμότητα AUX - IN/BLUETOOTH/USB 

5.  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΧΟΡΟΥ – ΠΑΡ. ΧΟΡΩΝ 

1 
Ισχύς 30 Watt 
Αριθμός Ηχείων 2 + 1 subwoofer 
Συνδεσιμότητα AUX - IN/BLUETOOTH/USB 

6.  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ  ΚΛ. ΧΟΡΟΥ 1 

Ισχύς 120 Watt 
Αριθμός Ηχείων 2 + 1 subwoofer 
Συνδεσιμότητα AUX - IN/BLUETOOTH/USB 

7.  
ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
Α4 1 

Τύπος: Laser 
Χρώμα Εκτύπωσης: Έγχρωμο 
Πολυμηχάνημα : Ναι 
Μέγεθος Χαρτιού: A4-A6-B5-C 
Συμβατότητα: Linux, Mac, Windows 
Δυνατότητες: Mobile Printing Capability 
Συνδεσιμότητα: Ethernet, USB, Wi-Fi 
Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης ≥22 ppm 
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης ≥22 ppm 
Duplex Print: Αυτόματο 
Μέγιστη Ανάλυση Εκτύπωσης 600x600 DPI 
Μέγιστη Ανάλυση Σάρωσης  600x600 DPI 
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Εγγύηση κατασκευαστή : Τουλάχιστον 2 έτη 
 

8.  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ 

4 

Τύπος Dslr ή  Mirrorless ή (Προαιρετικά kit) 
Βασικός Φακός (Περιλαμβάνεται) 16-50 mm 
Ανάλυση Megapixel ≥24 MP 
Ενσωματωμένο Flash NAI 
ISO 100 - 25600 
Μέγεθος Οθόνης ≥3’ 
Συνδεσιμότητα Wi-Fi &HDMI&USB 2.0 
Ανάλυση Video Full HD 1080p 
Τύπος κάρτας μνήμης SD/SDHC/SDXC 
Extra Φακός: Προαιρετικός εφόσον περιλαμβάνεται στο kit 
Εγγύηση κατασκευαστή : Τουλάχιστον 2 έτη 

9.  PROJECTOR   2 

Τεχνολογία Προβολής : LCD ή DLP 
Μέγεθος Εικόνας : (Projectionsize) με εύρος από ≤ 60 
ίντσες έως 120 ίντσες 
Λόγος διαστάσεων (aspectratio)  16:9  
Ανάλυση : ≥1280 x 800 
Φωτεινότητα : ≥ 3.100 lm  
Αντίθεση : ≥13.000:1 
3D : Full 3D 
HDMI : Ναι 
USB :  Ναι 
Τηλεχειριστήριο (remotecontrol): Ναι 
 Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 
και καλώδια για την εγκατάσταση, διασύνδεση και λειτουργία του 
βιντεοπροβολέα με φορητό Η/Υ: 
-καλώδιο HDMI ≥ 3 μέτρων 
-καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής, 
-ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή. 
Εγγύηση κατασκευαστή : Τουλάχιστον 2 έτη 

10.  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 3 

Διαγώνιος Οθόνης 50 " 
Τύπος: SMART 
Ευκρίνεια Ultra HD 
Τύπος Οθόνης Flat 
Τεχνολογία LED 
Ανάλυση Οθόνης 3840x2160 
HDR:ΝΑΙ 
WiFi:ΝΑΙ 
Μέγιστο RefreshRate: >=50 Hz 
Συνδέσεις Ethernet, Digital Audio Out (Optical), HDMI, USB 
Εγγύηση κατασκευαστή : Τουλάχιστον 2 έτη 

11.  ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 1 

Τύπος : Αναλογική 
Aux: ≥3 Aux Outputs 
Channels/Κανάλια: ≥16 
EQ's:  4-Band 
Effects:  ΝΑΙ 
Έξοδοι Ακουστικών :  1X 1/4 
Special Features: 2-in/2-out USB audio εγγραφή και 
αναπαραγωγή 
 

12.  ΗΧΕΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 4 

Πλαστικό παθητικό ηχείο 2 δρόμων 10" με 1" tweeter 
Ισχύ ≤300W 
Βάρος  ≤10 kgr 
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13.  ΒΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ 4 

Yλικό αλουμινίο 
Χρώμα μαύρο 
Μέγιστο ύψος 1,80m 
Να περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς 

14.  ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 3 

Μικρόφωνο: Δυναμικό μικρόφωνο χειρός UHF 
Χρήση: Παρουσιάσεων Φωνής 
Είδος: Χειρός 
Διακόπτης: on/off 
Range: ≥40m 
Δέκτης: Έξοδοι: 2xJack 6.35mm balanced, ανεξάρτητες έξοδοι 
ήχου 

15.  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 
ΔΙΣΚΟΣ 3 

Χωρητικότητα:  ≥2000 GB 
Μέγεθος:  ≥ 2.5" 
Interface: USB  3.1-3.2 
Τροφοδοσία: Μέσω USB 

16.  ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 3 

Τύπος :  Οθόνες  προβολής λευκού χρώματος με διαστάσεις : 
Διαστάσεις  α. 3 m x 2,30 m περίπου  τεμ. 1 
β. 2,40 *1,80 περίπου τεμ. 2 
Τρόπος τοποθέτησης : Επιτοίχια 
Διαγώνιος : Κατ’ ελάχιστον 120” 
Αναλογία Διαστάσεων: 16:9 

17.  ΤΡΙΠΟΔΟ 2 

Kεφαλή 3 κατευθύνσεων 
Μοχλός ανύψωσης 
Ενσωματομένο αλφάδι 
Συνοδεύεται με θήκη 
Υψος : 53-150cm 
Βάρος τριπόδου 1,29kg 
Βάρος αντοχής : 3kg 
3 αρθρώσεων 
 

18.  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 9 

Σουϊτα εφαρμογών Γραφείου. Περιέχει Επεξεργασία κειμένου,   
Φύλλα Υπολογισμού, Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων. 
Στοιχεία ομοιογένειας:  Ο Φορέας διαθέτει Λογισμικό Microsoft 
Office και οι χειριστές/χρήστες διαθέτουν ανάλογη εμπειρία.   
Ο Φορέας απαιτεί ομοιογένεια λογισμικού. 
Εκδοση: Εκπαιδευτική χρήση 

 

 

                                                                                                                                        ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 

                        ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021         ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
                                Ο Συντάξας                                                                               Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης κ’ Πληροφορικής 
 
 
 
                    Σταμάτης Παναγιώτης                                                                            Νικολαρέας Παρασκευάς                                                                                                        
                      Μηχανικός Η/Υ                                                                             Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής                             
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ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.  Η/Υ ALL IN ONE   100 

Μέγεθος οθόνης >=26” 
Επεξεργαστής  >= i5 10ης γενιάς ή αντίστοιχος  
Πυρήνες >=4 
Tαχύτητα  >=1.6  Ghz 
Μνήμη DDR4  >=8Gb 
HDD>= 512 GbSSD 
WebKάμερα, ηχεία και μικρόφωνο. 
In/Out:  USB3 x2, USB2 x2, Ethernet 10/100/1000, 
Headphone/Μicrophone, card reader slot,HDMI,WiFi 
Ασύρματο πληκτρολόγιο/ποντίκι 
Επιθυμητό Ο.S. : Windows 10 Pro / (x64bit) Ελληνικά 
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη 

 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 1 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 12 
2 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 
3 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6 
4 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ & ΛΕΒΙΔΙΟΥ 
5 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 80 
6 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10 
7 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΥΤΙΝΗΣ 23 & ΒΕΡΟΙΑΣ 
8 38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ  ΜΥΡΩΝΟΣ 9 
9 47ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 25 
10 14ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ & ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
                                                                                                                                                ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
                    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021                                                                          ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
                                Ο Συντάξας                                                                               Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης κ’ Πληροφορικής 
 
 
 
                    Σταμάτης Παναγιώτης                                                                            Νικολαρέας Παρασκευάς                                                                                                        
                      Μηχανικός Η/Υ                                                                             Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής                                                             
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ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α3 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ( 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ 5 

Επεξεργαστής Intel Corei5 τελευταίας γενιάς ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο. 
Μνήμη DDR4 8GB τουλάχιστον. 
Να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι του κατασκευαστή 
του Η/Υ. 
Σκληρός δίσκος 240 GB SSD. 
Να διαθέτει ακουστικά με μικρόφωνο (headset). 
Να διαθέτει εξωτερικά ηχεία. 
Να συνοδεύεται από λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro / 
(x64bit) Ελληνικά 
Εγγύηση 2 έτη. 
 

2.  ΟΘΟΝΗ   5 

Διαγώνιος 23,5 ιντσών τουλάχιστον. 
Ανάλυση1920x1080. 
Χρόνος απόκρισης <=6 ms. 
Ανανέωση >= 60Ηz 
Συνδεσιμότητα:VGA,DP 
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη 

3.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
&ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
 

1 

Να διαθέτει τη δυνατότητα ταυτόχρονης υποστήριξης ανάγνωσης 
μέσω συνθετικής φωνής, απεικόνισης σε οθόνη Braille και 
μεγέθυνσης των δεδομένων της οθόνης του υπολογιστή. 
Υποστήριξη Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσο όσον αφορά 
τη σύνθεση φωνής όσο και την οδήγηση της οθόνης Braille.  
Μεγέθυνση των δεδομένων της οθόνης του υπολογιστή από 1,2 
έως τουλάχιστον 60 φορές, με υποστήριξη εξομάλυνσης των 
χαρακτήρων για καλύτερη απεικόνιση σε υψηλούς βαθμούς 
μεγέθυνσης. 
Να υποστηρίζει δυνατότητα χρήσης σε συσκευές Windows με 
οθόνη αφής. 
Υποστήριξη της χρήσης πολλαπλών οθονών και να παρέχεται η 
δυνατότητα εναλλακτικών προβολών μεγέθυνσης για μεγαλύτερη 
χρηστικότητα και ευελιξία. 
Θα πρέπει να υποστηρίζεται η χρήση των προγραμμάτων 
περιήγησης στο Internet καθώς και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Συμβατό με Windows 10 . 

4.  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΦΩΝΗΣ 1 

Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Δυνατότητα εκφώνησης 
μικτών κειμένων Ελληνικών, Αγγλικών με την ίδια φωνή. 
Συνεργασία με εφαρμογές των Windows και ειδικότερα με το ή τα 
λογισμικά ανάγνωσης οθόνης που θα προσφερθεί. 
Επαρκές λεξικό με δυνατότητα προσθήκης νέων λέξεων. 
Δυνατότητα αναγγελίας από δύο τουλάχιστον φωνές. 
Πλήρης υποστήριξη του πρωτοκόλλου Microsoft Speech API v.5. 

5.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ DAISY 

1 

Πρόκειται για προσβάσιμη εφαρμογή ανάγνωσης ψηφιακών 
βιβλίων, για άτομα με προβλήματα όρασης ή δυσλεξία. 
Δυνατότητα ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων των ακόλουθων 
μορφό τύπων: DAISY 2, DAISY 3 / NIMAS, EPUB, MathML , 
MS Word, HTML και TXT. 
Να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης επισήμανσης του κειμένου 
που εκφωνείται. 
Να διαθέτει ενσωματωμένες συνθετικές φωνές (text to speech) για 
την ανάγνωση των ψηφιακών βιβλίων. 
Να διαθέτει λειτουργίες πλοήγησης και αναζήτησης στα ψηφιακά 
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βιβλία όπως: Play, Stop, Skip Forward, Skip Backward, Headings, 
Bookmarks, Pages, Search for words ή 
phrases. 
Να διαθέτει δυνατότητα αλλαγής του χρώματος και του μεγέθους 
του κειμένου για την καλύτερη απεικόνιση του κειμένου, 
σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. 
Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows  10. 

6.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΔΥΣΛΕΞΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

1 

Λογισμικό μετατροπήςWord αρχείων μορφήςdoc,σε εναλλακτικές 
μορφές όπως, Large Print, MP3, Braille και e Pub. Όπως το 
Dolphin Easy Converter Expressή άλλο λογισμικό αντίστοιχων 
δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. 
Συμβατό λειτουργικό σύστημα windows 10. 
Δυνατότητα μετατροπής δεδομένων σε μορφή: 
 MP3 audio 
 Large Print 
 Braille 
 Text-only ePub 
Υποστηρίζει μετατροπή δεδομένων από έγγραφα Wordσε άλλες 
μορφές.  
Να διαθέτει ενσωματωμένο OCR. 
Βασική υποστηριζόμενη γλώσσα Αγγλικά . 
Να διαθέτει συνθετικές φωνές για μετατροπή κειμένων σε μορφή 
MP3. 

7.  ΣΑΡΩΤΗΣ 1 

Επίπεδος σαρωτής. 
Ανάλυση σάρωσης 600X600. 
Βάθος χρώματος 48bit. 
Μέγεθος εγγράφου Α4. 
Θύρα σύνδεσης USB. 
Εγγύηση 2 έτη 

8.  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ (OCR) 

1 

Λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. 
Να υποστηρίζει πλήρως τουλάχιστον Ελληνικά και Αγγλικά με 
υψηλή πιστότητα. 
Να είναι συμβατό με το λογισμικό ανάγνωσης και μεγέθυνσης 
οθόνης που θα προσφερθεί. 
Να συνεργάζεται με το σαρωτή που θα προσφερθεί. 
Να υποστηρίζει τη μετατροπή των εγγράφων σε άλλα μορφότυπα. 
Να διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας και σχολιασμού, ανοιχτών 
pdf εγγράφων. 

9.  ΟΘΟΝΗ BRAILLE 1 

Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων Braille στην συσκευή να είναι τα 
40 κελιά (χαρακτήρες). 
Να συνεργάζεται με όλα τα δημοφιλή λογισμικά ανάγνωσης 
οθόνης σε  λειτουργικά συστήματα Windows, Mac OS, iOS, 
Android, και Linux. 
Να διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο Braille οκτώ πλήκτρων για την 
εισαγωγή χαρακτήρων σε μορφή Braille. 
Δυνατότητα σύνδεσης με τον Η/Υ μέσω Bluetooth, USB. 
Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλήκτρο οδήγησης κέρσορα κάτω από 
κάθε χαρακτήρα Braille. 
Βοηθητικά πλήκτρα πλοήγησης στο εμπρός πλαίσιο της συσκευής 
(τουλάχιστον 4), καθώς και πλήκτρα πλοήγησης στη οριζόντια 
επιφάνεια της συσκευής. 
Να είναι φορητή και ελαφριά συσκευή. Το βάρος της θα πρέπει να 
είναι μικρότερο από 800 γρ. 
Θα πρέπει να διαθέτει μπαταρία για αυτόνομη λειτουργία ή οποία 
να υποστηρίζει μέχρι και 10ώρες αυτόνομης λειτουργίας. 
Θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομη τροφοδοσία  ή/και να 
τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB.  
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Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 
 

10.  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE  1 

Δυνατότητα μονόπλευρης και αμφίπλευρης εκτύπωσης σε μονά 
φύλλα χαρτιού, κάθετα ή οριζόντια (για booklet). 
Δυνατότητα φωνητικής αναγγελίας λειτουργιών. 
Υποστήριξη Αγγλικής και Ελληνικής γραφής Braille. 
Βάρος χαρτιού 120-180 g/m2. 
Αριθμός σφυριών εκτύπωσης 13. 
Braille γραμματοσειρά 2.2, 2.5, 3.2 mm. 
Ταχύτητα εκτύπωσης 140cps. 
Υποστηριζόμενο πλάτος και μήκος χαρτιού130-297mm και 
120-590mm. 
Δυνατότητα USB και Bluetooth σύνδεσης με τον Η/Υ καθώς και 
δυνατότητα απευθείας σύνδεσής του σε τοπικό δίκτυο ενσύρματα 
ή ασύρματα Wi-Fi. 
Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού 50 σελίδες. 
Επίπεδο θορύβου κατά την εκτύπωση 80 dB. 
Να διαθέτει οδηγούς για Windows, MacOS και Linux. 
Δυνατότητα απ’ ευθείας εκτύπωσης από ασύρματες συσκευές 
όπως Smartphone, tabletκλπ. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 
 

11.  
ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 1 

Περιορισμός του θορύβου για το σύστημα καμπίνας - εκτυπωτή, 
στο επίπεδο των 60dB 
Να υποστηρίζει τη χρήση χαρτιού Α4 ή και Α3 και να διαθέτει τη 
δυνατότητα αποθήκευσης 50 φύλλων χαρτιού. 
Να είναι επιτραπέζια και να παρέχεται από την εταιρεία 
κατασκευής του εκτυπωτή. 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 

12.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ BRAILLE 

1 

Να υποστηρίζει εισαγωγή κειμένου από Microsoft Word, 
WordPerfect, SGML, ICADD, HTML,TXT ή Braille text. 
Να διαθέτει δυνατότητα προβολής ή προεπισκόπησης στην οθόνη, 
του Braille κειμένου που θα εκτυπωθεί. 
Να διαθέτει δυνατότητα εισαγωγής Braille με τη χρήση έξι 
πλήκτρων του πληκτρολογίου του Η/Υ. 
Να υποστηρίζει τουλάχιστον Ελληνικό και Αγγλικό Braille. 
Να είναι συμβατό με τον εκτυπωτή Braille που διαθέτει ο φορέας 
και να υποστηρίζει τους πιο δημοφιλείς εκτυπωτές Braille της 
αγοράς. 
Να είναι συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 10. 

13.  
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 

Φορητή συσκευή παραγωγής ανάγλυφων γραφικών σε ειδικό 
θερμοευαίσθητο μικροκαψουλικό χαρτί. 
Να υποστηρίζει μικροκαψουλικό χαρτί διαστάσεων Α4 και Α3. 
Υψηλή ταχύτητα παραγωγής ανάγλυφων γραφικών. 
Να διαθέτει ποτενσιόμετρο επιλογής θερμοκρασίας. 
Να κλείνει αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. 
 

14.  
ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

5 

Διάσταση φύλλου Α4. 
Να είναι συμβατό με τη συσκευή παραγωγής ανάγλυφων εντύπων 
που θα προσφερθεί. 
Κάθε συσκευασία διαθέτει 200 φύλλα Α4. 
 

15.  

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) 

1 
Διαγώνιος οθόνη 10’’. 
Δυνατότητα εμφάνισης και μεγέθυνσης κειμένου, φωτογραφιών 
και αντικειμένων. 
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα/αντίθεση με έτοιμα χρωματικά presets. 
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Μενού για εύκολη και προχωρημένη παραμετροποίηση. 
Να διαθέτει 3 κάμερες υψηλής ευκρίνειας. 
Συνεχόμενο επίπεδο μεγέθυνσης 0,5Χ - 22Χ. 
Διεπαφή USB για φόρτιση. 
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου. 
Ελάχιστη διάρκεια συνεχούς αναπαραγωγής  ≥ 3,5 (ώρες). 
Βάρος ≤ 2 (Kg). 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 

16.  
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 5 

Να προσαρτάται σε επίπεδες (π.χ. γραφείο) και κυλινδρικές 
επιφάνειες (π.χ. σκελετός αναπηρικών αμαξιδίων). 
Μέγιστο μήκος (πλήρης επέκταση) - Απόσταση από τη βάση 
στήριξης 50 cm. 
Δυνατότητα ρύθμισης του προσανατολισμού του εξαρτήματος 
που φέρει στο άκρο του ο βραχίονας (διακόπτης ή άλλη συσκευή). 
Να συνοδεύεται από υποδοχές διαφορετικών μεγεθών, για την 
στήριξη στο άκρο του βραχίονα διακοπτών και άλλων 
περιφερειακών συσκευών. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 

17.  ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

Κυκλικός διακόπτης πίεσης. 
Κυκλική επιφάνεια ενεργοποίησης.  
Διαστάσεις επιφάνειας ενεργοποίησης (διάμετρος): δεκτές 
διαστάσεις από 6,0 cm έως 9,0 cm. 
Να διαθέτει απτική και ακουστική ανατροφοδότηση. 
Βύσμα τύπου jack 3,5mm 

18.  
ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΧΛΟΣ -
JOYSTICK 5 

Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την λειτουργικότητα του ποντικιού με 
την χρήση μοχλού (joystick). 
Διαθέτει ενσωματωμένα πλήκτρα για τις λειτουργίες: δεξί κλικ,  
αριστερό κλικ, διπλό κλικ, σύρσιμο (drug), κλείδωμα 
οριζόντιας/κάθετης κίνησης δρομέα. 
Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήκτρο για τη ρύθμιση της 
ταχύτητας κίνησης του δρομέα (cursor) στην οθόνη. 
Συμμετρική σχεδίαση που επιτρέπει τη χρήση από οποιοδήποτε 
χέρι (αριστερό/ δεξί). 
Υποστηρίζει τη σύνδεση με δύο εξωτερικούς διακόπτες 
τουλάχιστον για τις λειτουργίες δεξί κλικ  και αριστερό κλικ. 
Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών διακοπτών μέσω βύσματος 
jack 3,5mm. 
Εκτός από την τυπική λαβή μοχλό, να συνοδεύεται και από 
επιπλέον λαβές, μία σφαιρική από μαλακό υλικό, και μια τύπου Τ. 
Συμβατό με το λειτουργικό σύστημα Windows χωρίς τη ανάγκη 
οδηγών. 
Διεπαφή τύπου USB. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 
 

19.  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Υ ΜΕ 
ΤA ΜΑΤΙA 

1 

Συσκευή ανίχνευσης βλέμματος. 
Εύρος αποστάσεων λειτουργίας ανίχνευσης βλέμματος (απόσταση 
συσκευής από το χρήστη): από 50cm έως 80cm τουλάχιστον.  
Ρυθμός  ανανέωσης δεδομένων  
ανίχνευσης >=30Hz. 
Συμβατή με οθόνες με διαστάσεις έως 27”. 
Να προσαρτάται σε οθόνες φορητών ή σταθερών Η/Υ με εύκολο 
τρόπο.  
Να συνοδεύεται από λογισμικό του ίδιου κατασκευαστή για την 
πρόσβαση και την πλοήγηση σε περιβάλλον Windows με τα 
μάτια.  
Συνδέεται με Η/Υ μέσω θύρας USB. 
Συμβατή με Windows 10. 
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Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 

20.  
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 5 

Πληκτρολόγιο με μεγάλα μηχανικά πλήκτρα (μεγαλύτερα περίπου 
30%, με χαρακτήρες 4 φορές μεγαλύτερους σε σύγκριση με τα 
συμβατικά πληκτρολόγια). 
Το πληκτρολόγιο να προσφέρει μικρότερο αριθμό πλήκτρων από 
τα συμβατικά πληκτρολόγια, ώστε οι χρήστες να εστιάζονται 
μόνο στα πλήκτρα που χρησιμοποιούν (απαραίτητα να διαθέτει 
πλήκτρα για τα γράμματα, τους αριθμούς και πλήκτρα για space, 
backspace, enter και arrowkeys). 
Να συνοδεύεται από συμβατό με το πληκτρολόγιο πλέγμα 
απομόνωσης πλήκτρων (οδηγός πλήκτρων). 
Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows. 
Διεπαφή τύπου USB. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 

21.  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ 1 

Να υποστηρίζει την μετατροπή του ελληνικού ή και του αγγλικού 
προφορικού λόγου σε γραπτό. 
Συνεργασία με Microsoft Word. 
Να διαθέτει ενσωματωμένο λεξικό με δυνατότητα προσθήκης 
νέων λέξεων ή συντομογραφιών. 
Δυνατότητα αναγνώρισης  προ ηχογραφημένης ομιλίας από 
αρχείο τύπου wav, mp3, mp4 ή wma. 
Δυνατότητα χειρισμού των λειτουργιών του προγράμματος με 
πλήκτρα, καθώς και ύπαρξη ηχητικής επιβεβαίωσης των 
λειτουργιών ηχογράφησης και αναγνώρισης, για άτομα με 
κινητικά προβλήματα και ειδικές ανάγκες. 
Να διαθέτει φωνητικές εντολές. 

22.  ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος γραφείο. 
Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας 1600Χ800 χιλιοστά. 
Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους από 650 έως 1290 χιλιοστά. 
Μεταλλικός σκελετός με επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 

23.  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΒΡΟΓΧΟΥ 1 

Να είναι φορητό. 
Να παράγει ακουστικό πεδίο τουλάχιστον 1,5 τετραγωνικών 
μέτρων. 
Να είναι συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 

24.  

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, 
ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ & 
ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1 

 Διαθέτει υψηλής ανάλυση κάμερα με δυνατότητα αυτόματης 
εστίασης   
Γρήγορη αναγνώριση κειμένου (OCR)   
Πλήθος υποστηριζόμενων γλωσσών (31) . 
Πλήθος υψηλής ποιότητας φωνών με δυνατότητα εύκολης 
αλλαγής σε  59 φωνές. 
Ενσωματωμένα ηχεία (Stereo)   
Ρύθμιση έντασης ήχου   
Ρύθμιση ταχύτητας εκφώνησης   
Δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών   
Δυνατότητα αποθήκευσης και ανοίγματος εγγράφων   
Διασύνδεση HDMI   
Διασύνδεση USB   
Ενσωματωμένο φως τεχνολογίας LED για καλύτερο φωτισμό   
Πτυσσόμενη χειρολαβή   
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων Λιθίου 
Ελάχιστη διάρκεια συνεχούς αναπαραγωγής ( 5 ώρες)   
Βάρος ( Μικρότερο από 3 Kg)   
Εγγύηση 2 έτη. 

25.  3D SCANNER 1 Απόσταση σάρωσης 40-90cm. 
Λειτουργικό εύρος 30-50c. 
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Ανάλυση σάρωσης 0.5mm. 
Μέγεθος πλαισίου σάρωσης 536x378. 
Ρυθμός σάρωσης 10fps. 
Ακρίβεια 0.1mm. 
Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα.  
Να διαθέτει στρογγυλή επιφάνεια τοποθέτησης αντικειμένου για 
σάρωση.  
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σας 3D Scanner χειρός για σάρωση 
μεγαλύτερων αντικειμένων. 
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εξόδου obj, stl. 
Σύνδεση USB. 
Συμβατό με Windows 10. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 
 

26.  
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3D ΤΥΠΟΣ 
Α 1 

Να διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής κεφαλής για εκτύπωση 3D,  
CNCcarving&cutting και Laserengraving 
Ανάλυση 50-300 microns. 
Υποστηριζόμενα υλικά για 3D εκτύπωση 
PLA,ABS,PETG,TPU,WOOD FILLED PLA. 
Να συνοδεύεται από λογισμικό 
Να διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής κεφαλής για εκτύπωση 3D,  
CNC για σκάλισμα & κόψιμο καθώς και για εγχάραξη Laser. 
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής. 
Θερμαινόμενη επιφάνεια Μέχρι 100°C. 
Διάμετρος ακροφυσίου 0.4mm. 
Θερμοκρασία ακροφυσίου Μέχρι 275°C . 
Όγκος χτισίματος 230×250×235 mm. 
Ισχύς Laser 1600 mW. 
Μήκος Κύματος 450 nM. 
Υποστηριζόμενα υλικά για εγχάραξη Laser. (Ξύλο, δέρμα, 
πλαστικό, ύφασμα, χαρτί, αδιάφανο ακρυλικό). 
Διάμετρος τρυπανιού για CNC0.5–6.35 mm. 
Ταχύτητα – στροφές 6,000–12,000 RPM. 
Υποστηριζόμενα υλικά για λειτουργία CNC( Ξύλο, ακρυλικό, 
PCB, φύλλο carbonfiber, κλπ.). 
Σύνδεση Wi-Fi, USB cable, USB flash drive. 
Υποστηριζόμενες μορφές δεδομένων stl, .obj, .svg, .jpeg, .png, 
.bmp, .dxf. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 
 

27.  
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3D ΤΥΠΟΣ 
Β 1 

3D εκτυπωτής. 
Διαστάσεις εκτύπωσης 25 x 20 x 20 cm. 
Επιφάνεια εκτύπωσης Γυαλί . 
Χαλύβδινο πλαίσιο και πλευρικά τοιχώματα από πλεξιγκλάς. 
Ακρίβεια εκτύπωσης50 micron / layer 
(με ακροφύσιο 0,25 mm). 
Διαθέτει έγχρωμη LCDοθόνη αφής. 
Να συνοδεύεται από λογισμικό εκτύπωσης 3D. 
Τεχνολογία εκτύπωσης Fused Filament Fabrication. 
Ακρίβεια θέσηςX,Y: 4micron; Z: 2 micron 
Διάμετρος ακροφυσίου 0.4 mm. 
Ταχύτητα εκτύπωσης 50 – 200 mm/s. 
Υποστηριζόμενα υλικά PLA, ABS, HIPS, PET, nylon, κλπ. 
Επίπεδα θορύβου Περί τα 48 – 49 dB. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον 
 

28. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Εργασίες καλωδίωσης της αίθουσας που θα γίνει η εγκατάσταση 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών (καλώδια 
δικτύου, κανάλια, πρίζες, πολύπριζα κλπ). 
Εγκατάσταση γραφείων και ειδικού εξοπλισμού 
προσβασιμότητας. 
Σύνδεση προσφερόμενου εξοπλισμού με ήδη υπάρχοντα 
εξοπλισμό προσβασιμότητας αν υπάρχει. 
Παραμετροποίηση εξοπλισμού και έλεγχος καλής λειτουργίας. 
Παρουσίαση δυνατοτήτων και εκπαίδευση στη χρήση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού στο προσωπικό του φορέα. 
On  site υποστήριξη για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού 
προσβασιμότητας για 3μήνες. 
Τηλεφωνική υποστήριξη μέσω γραμμής helpdesk για 1 έτος. 

  
                                                                                                                              ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021                                                                                                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                          
Οι Συντάκτες                                                                                             Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τσέλιος Δημήτριος  
Υπεύθ. Προγραμμ. Έργων ΕΣΠΑ  
 
 
 
 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
Σταμάτης Παναγιώτης                                                                                 Νικολαρέας Παρασκευάς                                                                                                              
   Μηχανικός Η/Υ                                                                                Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής                                            
 
ΟΜΑΔΑ Β: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 ΠΙΑΝΟ 1 Τύπος:  Όρθιο 
Ηχείο:  Έλατο 
Ύψος :  120 - 121 cm 
Χρώμα : Μαύρο 
Εγγύηση κατασκευαστή : Τουλάχιστον 2 έτη 

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΠΙΑΝΟ 

1 Χωρητικότητα 88 βαρυκεντρισμένα 
Πεντάλ:  3 πεντάλ με λειτουργίες Damper/Sostenuto/Soft 
Δυνατότητα ηχογράφησης: ΝΑΙ 
Ενσωματωμένα ηχεία :  ΝΑΙ 
έξοδοι για ακουστικά: 2 (6.3 mmstereo) 
Σύνδεση:   USB-to-host για σύνδεση με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ή συσκευές Ios 
Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό ΝΑΙ 
Εγγύηση κατασκευαστή : Τουλάχιστον 2 έτη 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021                  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,  17/09/2021                           ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                      Η Πρ/νη Δ/νσης 
 
 

Γ.Κατσαδούρου                                   Δ.Τσίτσου                                   Δρ. Αν. Τριανταφυλλοπούλου   
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 ΚΑΒΑΛΕΤΑ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

25 Περιγραφή: Τρίποδο επιδαπέδιο 
Μέγιστο ύψος καβαλέτου : ≥145 cm 
Διαστάσεις :  71x80x170cm (ΠxΜxΥ) 
Υλικό:  Μασίφ ξύλο πεύκου 

2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

1 ΣΕΤ Κουμπάσο (Μεταλλικό) 250mm τεμ.: 30 
πένσες τεμ. 30 
κόφτες τεμ:30 
ματσόλες τεμ: 20 
σφυριά τεμ:20 
ΣΕΤ εργαλείων κεραμικής (γλυφίδες) τεμ. 5 
καλέμια διαφόρων μεγεθών (250X23 mm) τεμ.: 15 
                                                    (250X10 mm) τεμ.: 15  
μεγάλη μέγγενη πάγκου τεμ.: 1 
1 μικρή Μέγγενη πάγκου πολλαπλών γωνιών τεμ.: 1 
μικρά πριονάκια τεμ.: 2 
στάθμες (βαρίδι με σχοινί/όργανο μετρήσεων) τεμ.: 30 

3 ΚΙΒΩΤΙΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΗΛΟΥ 

1 Περιγραφή: για ανασύνθεση και συντήρηση 

4 ΚΑΒΑΛΕΤΑ 
ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

25 Βάση :  Τρίποδο. 
Ρυθμιζόμενο ύψος :  Ναι 
Μέγιστο βάρος επιδεχόμενου φορτίου :  ≥40 kg 
Βάρος καβαλέτου : 8 kg 
Μέγιστο ύψος καβαλέτου : από 97 cmεως 130 cm 

5 ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΦΕΛΛΟΥ 

5 Διαστάσεις 100cm x 170 cm 
Φυσική επιφάνεια φελλού 

 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021                ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,  17/09/2021                           ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                      Η Πρ/νη Δ/νσης 
 
 

Γ.Κατσαδούρου        Δ.Τσίτσου                             Δρ. Αν. Τριανταφυλλοπούλου   

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

25 Διαστάσειων τουλάχιστον, 1,73m x 61 cm, ≥0,4  
Ειδικό αντιολισθητικό στρώμα γυμναστικής 
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2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ YOGA 25 Διαστάσεις τουλαχιστον, 1,73m x 61 cm, ≥0,5 
Ειδικό αντιολισθητικό στρώμα  για ασκήσεις Yoga & Pilates 

3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΔΑΠΕΔΟ 

85,5τμ Υλικό  Βινυλικό πλαστικό μονόχρωμο πάτωμα  
πάχος δαπέδου = 2mm 
Λεπτομέρειες  κατάλληλο για σχολές. θα πρέπει να διαθέτει 
λεία επιφάνεια και να παρουσιάζει χαμηλή αντανάκλαση  
φωτός. Απαιτείται να έχει πολυουρεθάνη σε όλη την επιφάνεια 
του για να καθαρίζεται εύκολα. 
Συμπληρωματικά Περιλαμβάνεται η μεταφορά και 
εγκατάσταση 

 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021                 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,  17 /09/2021                           ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                      Η Πρ/νη Δ/νσης 
 
 

Γ.Κατσαδούρου      Δ.Τσίτσου                                Δρ. Αν. Τριανταφυλλοπούλου   

 
 
ΟΜΑΔΑ Ε : ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

1 Τύπος Light kit - 
Φωτισμός3 LED VIDEO LIGHTισχύς ≥120w έκαστο 
Είδος φωτός led 
Φωτινότητα ≥ 4.500lumens φωτός 
Λοιπά Χαρακτηριστικά  
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και θερμοκρασία 
-Ασύρματος έλεγχος 100 μέτρων. 
-Διπλό σύστημα τροφοδοσίας. 
-Θήκη μεταφοράς. 
Το kit Θα πρέπει να περιέχει   
Φίλτρο θερμοκρασίας 
Τροφοδοτικό 
Μπαταρία λιθίου ×2 
Μπράτσο λάμπας 
Βίδα 1/4”-3/8” 
Τηλεχειριστήριο 
Εγχειρίδιο χρήση 
3 x Removable 4 leaf metal barndoors 
3 x Acrylic diffusion filter 
1 x transport bag 
3 x Light stand 260 cm 
1 x Light stands transport bag 
Εγγύηση καλής λειτουργιάς :Τουλάχιστον 2 έτη 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
Ενδεικτικά το συγκεκριμένο ΚΙΤ να είναι ένα φορητό φωτιστικό τεχνολογίας LED που να αποτελείται 
από 3 LED VIDEO LIGHT ισχύος  τουλάχιστον 120w έκαστο, φωτεινότητας τουλάχιστον 4.500 
lumens,  εξασφαλίζοντάς πολύ καλή χρωματική πιστότητα. Αυξομειώνοντας την ένταση των LED να 
μπορούν να πετυχαίνονται ενδιάμεσες θερμοκρασίες φωτός. Να έχει τη δυνατότητα  να λειτουργήσει 
με ρεύμα  ή με μπαταρίες λιθίου.  
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Επίσης να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης έντασης και θερμοκρασίας φωτός όπως και δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέχγου.  
 

Το Kit να περιλαµβάνει: 
 Φίλτρο θερμοκρασίας 
 Τροφοδοτικό 
 Μπαταρία λιθίου ×2 
 Μπράτσο λάμπας 
 Βίδα 1/4”-3/8” 
 Τηλεχειριστήριο 
 Εγχειρίδιο χρήση 
 3 x Removable 4 leaf metal barndoors 
 3 x Acrylic diffusion filter 
 1 x transport bag 
 3 x Light stand 260 cm 
 1 x Light stands transport ba 

 
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,17/09/2021                                                              ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,17/09/2021 
        Συντάθηκε                                                                                    Θεωρήθηκε 
                                                                                              Ο Πρ/νος  Δ/νσης        
 
      Γκεντιάν Γιώτης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                                              Ματθαίος Κλεάνθης 
                                                                                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός 

                                                                                                                                       
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 1 τεμ. Διαστάσεις 9,77μ. (πλάτος) Χ 2,99μ. (ύψος) (29,5 τ.μ). 
Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση επί τοίχου. 

 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021                   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,  17/09/2021                           ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,17/09/2021 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                      Η Πρ/νη Δ/νσης 
 
 

Γ.Κατσαδούρου       Δ.Τσίτσου                               Δρ. Αν. Τριανταφυλλοπούλου   
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 
ΟΜΑΔΑ Α:ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α1 / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Α/Α Α1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 VIDEOCAMERA 2 32333200-
8 950,00€ 1.900,00 € 

2 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 9 30213100-
6 780,00€ 7.020,00 € 

3 PROJECTOR ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 1 38652000-
0 1.520,00€ 1.520,00 € 

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  KINΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
& ΘΕΑΤΡΟΥ 2 32342412-

3 200,00€ 400,00 € 

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - 
ΠΑΡ. ΧΟΡΩΝ 1 32342412-

3 100,00€ 100,00 € 

6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  ΚΛ. ΧΟΡΟΥ 1 32342412-
3 150,00€ 150,00 € 

7 ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 1 30232110-
8 340,00€ 340,00 € 

8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 4 38651000-
3 410,00€ 1.640,00 € 

9 PROJECTOR 2 38652100-
1 560,00€ 1.120,00 € 

10 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 3 32300000-
6 370,00€ 1.110,00 € 

11 ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 1 32342420-
2 520,00€ 520,00 € 

12 ΗΧΕΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 4 32342412-
3 120,00€ 480,00 € 

13 ΒΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ 4 37321700-
1 50,00€ 200,00 € 

14 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 3 32341000-
5 80,00€ 240,00 € 

15 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 3 30232000-
4 80,00€ 240,00 € 

16 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 3 38653400-
1 100,00€ 300,00 € 

17 ΤΡΙΠΟΔΟ 2 37321700-
1 80,00€ 160,00 € 

18 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  9 72268000-
1 180,00€ 1.620,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 
Α1 19.060,00 € 
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ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2 / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

Α/Α Α2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Η/Υ ALL IN ONE 100 30200000-
1 950,00€ 95.000,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 
Α2 95.000,00 € 

      ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α3 / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΜΕΑ (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 

Α/Α Α3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ 5 30200000-
1 600,00€ 3.000,00 € 

2 ΟΘΟΝΗ Η/Υ  5 30231000-
7 180,00€ 900,00 € 

3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ- 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1 30236000-

2 905,00€ 905,00 € 

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ 1 30236000-
2 117,00€ 117,00 € 

5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
DAISY 1 30236000-

2 100,00€ 100,00 € 

6 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

1 30236000-
2 800,00€ 800,00 € 

7 ΣΑΡΩΤΗΣ  1 30216110-
0 137,00€ 137,00 € 

8 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(OCR) 1 30236000-

2 151,00€ 151,00 € 

9 ΟΘΟΝΗ BRAILLE 1 30236000-
2 4.600,00€ 4.600,00 € 

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE  1 30236000-
2 4.695,00€ 4.695,00 € 

11  ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 1 31700000-
3 1.345,00€ 1.345,00 € 

12 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ BRAILLE 1 30236000-

2 850,00€ 850,00 € 

13 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 30236000-
2 820,00€ 820,00 € 

14 ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ  5 30236000-

2 135,00€ 675,00 € 

15 ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) 1 30236000-

2 1.550,00€ 1.550,00 € 

16 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 5 31700000-
3 263,00€ 1.315,00 € 

17 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 31700000-
3 65,00€ 325,00 € 

18 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΧΛΟΣ - JOYSTICK 5 30236000-
2 374,00€ 1.870,00 € 

19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Υ ΜΕ ΤA 1 30236000- 1.150,00€ 1.150,00 € 
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ΜΑΤΙA 2 

20 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 5 30236000-
2 407,00€ 2.035,00 € 

21 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ 1 30236000-
2 81,00€ 81,00 € 

22 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 31700000-
3 670,00€ 3.350,00 € 

23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ 1 31700000-
3 170,00€ 170,00 € 

24 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ & 
ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 30236000-

2 2.695,00€ 2.695,00 € 

25 3D SCANNER 1 30216110-
0 809,00€ 809,00 € 

26 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3D ΤΥΠΟΣ Α 1 30236000-
2 2.050,00€ 2.050,00 € 

27 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3D ΤΥΠΟΣ Β 1 30236000-
2 1.585,00€ 1.585,00 € 

28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 72514300-
4 1.000,00€ 1.000,00 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

Α3 39.080,00 € 

   

 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ Α1+Α2+Α3 153.140.00€ 

ΦΠΑ 24% 36.753,60 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 189.893,60€ 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ(ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 ΠΙΑΝΟ 1 3.000€ 3.000€ 

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΑΝΟ 1 1.500€ 1.500€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.500€ 

 ΦΠΑ 1.080€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.580€ 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ(ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 ΚΑΒΑΛΕΤΑ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

25 30€ 750,00 € 

2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 1 ΣΕΤ 1.160,90 € 1.160,90 € 

3 ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΗΛΟΥ 

1 300€ 300,00 € 

4 ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 25 120€ 3.000,00 € 

5 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΕΛΛΟΥ 5 40€ 200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.410,90 € 
ΦΠΑ 1.298,62 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.709,52 € 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

25 10€ 250,00€ 

2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ YOGA 25 10€ 250,00€ 

3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 85,5τμ 12,4€ 1.060,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.560,20 € 
ΦΠΑ 374,44 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.934,64 € 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Ε: ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  1 1.400,00€ 1.400,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.400,000€ 
ΦΠΑ 336,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.736,00 € 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ(ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ           1 τεμ. 1.300,00€ 1.300,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.300,00€ 
ΦΠΑ 312,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.612,00 € 
 
 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
Α/Α
  

ΟΜΑΔΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

153.140.00€ 36.753,60 € 189.893,60€ 

2 ΟΜΑΔΑ Β: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  4.500,00€ 1.080,00€ 5.580,00€ 

3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ 

5.410,90 € 1.298,62 € 6.709,52 € 

4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.560,20 € 374,44 € 1.934,64 € 

7 ΟΜΑΔΑ Ε: ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1.400,00€ 336,00 € 1.736,00 € 

8 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 1.300,00€ 312,00 € 1.612,00 € 

ΓΕΝΙΚO ΣΥΝΟΛO  167.311,10€ 40.154,66€ 207.465,76€ 

 
 « Οι ανωτέρω τιμές όλων των ειδών διαμορφώθηκαν κατόπιν έρευνας στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου στα  αντίστοιχα είδη κατά το χρόνο υλοποίησης της μελέτης και ειδικότερα από 
επικοινωνία με υποψηφίους αναδόχους και από έλεγχο μέσω διαδικτύου».  

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων 
Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από τους  
προμηθευτές όπου απαιτείται. 
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 
α) Στήλη α/α: 
Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός ανά Ενότητα και Πίνακα. 
β) Στήλη ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
Στην στήλη αυτή περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία 
θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 
Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 
Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. 
Η φράση “ΝΑΙ να αναφερθούν τιμές”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική 
και ελάχιστη για τον προμηθευτή, και αυτός πρέπει να αναφέρει τις αντίστοιχες τιμές προσφοράς. 
Η λέξη “ΟΧΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή 
και αυτός πρέπει να αναφέρει τις αντίστοιχες τιμές προσφοράς. 
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Η στήλη αυτή εφόσον είναι «ΝΑΙ» ορίζει τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις οι οποίες μπορεί να 
υπερκαλύπτονται από την προσφορά. 
δ) Στήλη ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:  
Στην στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή με μορφή: 
1.   ΝΑΙ που σημαίνει ότι η προσφορά συμπίπτει με τις ελάχιστες προδιαγραφές της στήλης 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
2.  ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν πληρούται από την προσφορά οπότε και θα απαιτηθεί  
αιτιολόγηση, που θα αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή. 
3.  Περιγραφή που ορίζει   αριθμητικά ή περιγραφικά την προδιαγραφή εφόσον αυτή υπερκαλύπτει τις 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
*  Εαν δεν υπάρχει περιγραφή ενώ απαιτείται με την ένδειξη «να αναφερθεί» της στήλης ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, η προσφορά απορρίπτεται.  
*  Η μη συμμόρφωση με τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς, εκτός εάν η απόκλιση αφορά τυχόν λάθος προδιαγραφή.  
ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ :  
Στη στήλη αυτή να αναγραφεί η παραπομπή σε τεχνικό εγχειρίδιο για την συγκεκριμένη προδιαγραφή 
ή άλλα επεξηγηματικά στοιχεία.  
*  Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των 
πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες, χωρίς διορθώσεις και 
σβησίματα.   Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α1 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Video Camera 
 

Α/Α 
Α1.1 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Ανάλυση> 8 MP   NAI 
Να αναφερθούν τιμές 

  

2 4Κ UHD NAI 
Να αναφερθούν τιμές 

  

3 Οπτικό zoom≥20X NAI 
Να αναφερθούν τιμές 

  

4 Ψηφιακό zoom≥10X   NAI 
Να αναφερθούν τιμές 

  

5 Ανάλυση : ≥1920 x 1080 pixels NAI 
Να αναφερθούν τιμές 
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Φορητός υπολογιστής 

 

Α/Α 
Α1.2 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     
1 Κατασκευαστής και τύπος  Να αναφερθεί   
2 

Διάσταση Οθόνης : 15,6’’ 

NAI 
Να αναφερθούν 

τιμές 

  

3 Λειτουργικό Σύστημα :Windows 
10 ( 64bit), pro Ελληνικά 

NAI 
 

  

4 
Επεξεργαστής :Intel® Core™ i5 

αντίστοιχο ή νεότερο 

NAI 
Να αναφερθούν 

τιμές 

  

5 Μνήμη :RAM DDR4 μεγέθους ≥ 
8 GB& χρονισμού ≥ 2.100MHz ή 

ανώτερη 

NAI 
 

  

6 Σκληρός Δίσκος : 256 GB SSD NAI   
7 Οθόνη :Αντιθαμβωτική οθόνη 

15,6", FullHD1920 x 1080 
NAI 

 
  

8  Κάρτα γραφικών μπορεί να είναι 
ενσωματωμένη στον επεξεργαστή 

με έξοδο HDMI 

NAI 
 

  

9 Ηχεία NAI   
10 Ασύρματη Επικοινωνία :WiFi 

a/b/g/n + AC , Bluetooth 
NAI 

 
  

11 
Ενσύρματη Επικοινωνία :Ethernet 

NAI 
 

  

12 
Υποδοχές Επέκτασης :1 συσκευή 

ανάγνωσης καρτών ψηφιακών 
μέσων πολλών μορφών. 

(Υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC) 

NAI 
 

  

13 Κάμερα :Ενσωματωμένη  NAI   
14 μικρόφωνο Ενσωματωμένο  NAI   
15 Κάρτα Ήχου: Ενισχυμένη  NAI   
16 Θύρες και συνδέσεις :≥2x USB 

3.0 ή3.1 type A, 1x HDMI,  1x 
headphone/microphone 

NAI 
 

  

17 Συσκευές εισόδου :Πληκτρολόγιο 
με Ελληνικούς χαρακτήρες και 

χωριστό αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 

NAI 
 

  

6 Αποθηκευτικό Μέσο Κάρτα 
Μνήμης 

NAI   

7 Συνδέσεις HDMI Wi-Fi Έξοδος 
Ακουστικών/Ηχείων 

NAI   
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18 Τσάντα μεταφοράς :Να 
περιλαμβάνεται 

NAI 
 

  

19 Εγγύηση κατασκευαστή :2 έτη NAI   
                                                                                                                        
                                                                                                               ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
                                                                                                                          ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021                                                                     Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
         Ο Συντάξας                                                      Προγραμματισμού, Οργάνωσης κ’ Πληροφορικής 
 
                                                                            
 
 Σταμάτης Παναγιώτης                                                                          Νικολαρέας Παρασκευάς                                                                                                        
Μηχανικός Η/Υ                                                                                         Μηχανικός Η/Υ και 
Πληροφορικής                                                                            
 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

Υπολογιστής   ALL IN ONE 

Α/Α 
A2.1 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Τεχνικές προδιαγραφές 

1 

Κατασκευαστής και τύπος  
Το σύνολο της προσφερόμενης 
σύνθεσης (Η/Υ, parts H/Y, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι,) να 
προέρχονται από τον ίδιο 
διεθνώς αναγνωρισμένο 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 
Να αναφερθεί   

2 Μέγεθος οθόνης >=26” 
NAI 

Να αναφερθούν 
τιμές 

  

3 

Επεξεργαστής  >= i5 10ης  γενιάς ή 
αντίστοιχος  
Πυρήνες >=4 
Tαχύτητα  >=1.6Ghz 

NAI 
Να αναφερθούν 

τιμές   

4 Μνήμη DDR4  >=8Gb 
NAI 

Να αναφερθούν 
τιμές 

  

5 HDD>= 512Gb SSD 
 

NAI 
Να αναφερθούν 

τιμές 
  

6 
Web Kάμερα , ηχεία και 
μικρόφωνο ενσωματωμένα στο 
panel 

ΝΑΙ   

7 

In/Out:  USB3 x2, USB2 x2, 
Ethernet 10/100/1000,  
Headphone/Μicrophone, card slot, 
HDMI 

NAI 
Να αναφερθούν 

συνολικά   

8 Συνδέσεις:  Εthernet 10/11/1000, 
WiFi 

NAI 
Να αναφερθούν 

συνολικά 
  





79 
 

 
 
 

  
  Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
                                        

Α/Α 
A2.1 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

9 Ασύρματο πληκτρολόγιο/ποντίκι ΝΑΙ   

10 Ο.S.  Windows 10 Pro / (x64bit) 
pro Ελληνικά NAI   

 Στοιχεία ποιότητας 

Π1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον 2 έτη 

NAI 
Να αναφερθεί 

  

 
                         
                          ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 

                                                                                                                        ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
         Ο Συντάξας                                                                          Ο Προϊστάμενος   Διεύθυνσης 
                                                                                   Προγραμματισμού, Οργάνωσης κ’ Πληροφορικής 
 
 
 
 
Σταμάτης Παναγιώτης                                                                                        Νικολαρέας Παρασκευάς                                                                                                        
Μηχανικός Η/Υ                                                                                           Μηχανικός Η/Υ και 
Πληροφορικής                                                                            
 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α3 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ( 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 

 
 

1. Επιτραπέζιος Η/Υ 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο. ΝΑΙ  

2 Επεξεργαστής IntelCorei5 τελευταίας 
γενιάς ή ισοδύναμο ή ανώτερο. ΝΑΙ   

3 Μνήμη DDR4 8GB τουλάχιστον. ΝΑΙ   

4 Να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και 
ποντίκι του κατασκευαστή του Η/Υ. ΝΑΙ   

5 Σκληρός δίσκος 240GB SSD. ΝΑΙ   

6 Να διαθέτει ακουστικά με μικρόφωνο 
(headset). ΝΑΙ   

7 Να διαθέτει εξωτερικά ηχεία. ΝΑΙ   

8 Να συνοδεύεται από λειτουργικό σύστημα 
Windows 10 Pro / (x64bit) pro Ελληνικά ΝΑΙ   

9 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   
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2. Οθόνη Η/Υ 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο. ΝΑΙ  

2 Διαγώνιος 23,5 ιντσών τουλάχιστον. ΝΑΙ   

3 Ανάλυση1920x1080. ΝΑΙ   

4 Χρόνος απόκρισης <=6 ms. ΝΑΙ   

5 Ανανέωση >= 60Ηz 
Συνδεσιμότητα:VGA,DP ΝΑΙ   

6 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
3. Λογισμικό ανάγνωσης &μεγέθυνσης οθόνης - Αναβάθμιση 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
λογισμικό. ΝΑΙ  

2 

Να διαθέτει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
υποστήριξης ανάγνωσης μέσω συνθετικής 
φωνής, απεικόνισης σε οθόνη Braille και 
μεγέθυνσης των δεδομένων της οθόνης του 
υπολογιστή. 

ΝΑΙ   

3 

Υποστήριξη Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας τόσο όσον αφορά τη σύνθεση 
φωνής όσο και την οδήγηση της οθόνης 
Braille. 

NAI   

4 

Μεγέθυνση των δεδομένων της οθόνης του 
υπολογιστή από 1,2 έως τουλάχιστον 60 
φορές, με υποστήριξη εξομάλυνσης των 
χαρακτήρων για καλύτερη απεικόνιση σε 
υψηλούς βαθμούς μεγέθυνσης. 

ΝΑΙ   

5 Να υποστηρίζει δυνατότητα χρήσης σε 
συσκευές Windows με οθόνη αφής. NAI   

6 

Υποστήριξη της χρήσης πολλαπλών οθονών 
και να παρέχεται η δυνατότητα 
εναλλακτικών προβολών μεγέθυνσης για 
μεγαλύτερη χρηστικότητα και ευελιξία. 

NAI   

7 
Θα πρέπει να υποστηρίζεται η χρήση των 
προγραμμάτων περιήγησης στο Internet 
καθώς και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

ΝΑΙ   

8 Συμβατό με Windows 10. 
 

ΝΑΙ 
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4. Λογισμικό σύνθεσης φωνής 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
λογισμικό. ΝΑΙ  

2 
Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. 
Δυνατότητα εκφώνησης μικτών κειμένων 
Ελληνικών, Αγγλικών με την ίδια φωνή. 

ΝΑΙ   

3 
Συνεργασία με εφαρμογές των Windows και 
ειδικότερα με τοή τα λογισμικά ανάγνωσης 
οθόνης που θα προσφερθεί. 

NAI   

4 Επαρκές λεξικό με δυνατότητα προσθήκης 
νέων λέξεων. ΝΑΙ   

5 Δυνατότητα αναγγελίας από δύο τουλάχιστον 
φωνές. NAI   

6 Πλήρης υποστήριξη του πρωτοκόλλου 
Microsoft Speech API v.5. NAI   

 
 

5. Λογισμικό ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων DAISY 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
λογισμικό. ΝΑΙ  

2 
Πρόκειται για προσβάσιμη εφαρμογή 
ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων, για άτομα με 
προβλήματα όρασης ή δυσλεξία. 

ΝΑΙ   

3 

Δυνατότητα ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων 
των ακόλουθων μορφότυπων: DAISY 2, 
DAISY 3 / NIMAS, EPUB, MathML, MS 
Word, HTML και TXT. 

NAI   

4 Να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης 
επισήμανσης του κειμένου που εκφωνείται. ΝΑΙ   

5 
Να διαθέτει ενσωματωμένες συνθετικές 
φωνές (text to speech) για την ανάγνωση των 
ψηφιακών βιβλίων. 

NAI   

6 

Να διαθέτει λειτουργίες πλοήγησης και 
αναζήτησης στα ψηφιακά βιβλία όπως: Play, 
Stop, Skip Forward, Skip Backward, 
Headings, Bookmarks, Pages, Search for 
words ή phrases. 

NAI   

7 

Να διαθέτει δυνατότητα αλλαγής του 
χρώματος και του μεγέθους του κειμένου για 
την καλύτερη απεικόνιση του κειμένου, 
σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. 

NAI   

8 Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 
10. NAI   
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6.  Λογισμικό δημιουργίας προσβάσιμου υλικού για άτομα με οπτική αναπηρία, δυσλεξία και 
άλλες μαθησιακές δυσκολίες 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
λογισμικό. 

NAI  

2 

Λογισμικό μετατροπήςWord αρχείων 
μορφήςdoc,σε εναλλακτικές μορφές όπως, 
LargePrint, MP3, Brailleκαι ePub. Όπως το 
DolphinEasyConverterExpressή άλλο 
λογισμικό αντίστοιχων δυνατοτήτων και 
χαρακτηριστικών. 

NAI   

3 Συμβατό λειτουργικό σσύστημα. Windows 10   

4 

Δυνατότητα μετατροπής δεδομένων σε μορφή: 
 MP3 audio 
 Large Print 
 Braille 
 Text-only ePub 

NAI   

5 Υποστηρίζει μετατροπή δεδομένων από 
έγγραφα Wordσε άλλες μορφές.  

NAI   

6 Να διαθέτει ενσωματωμένο OCR. NAI   

7 Βασική υποστηριζόμενη γλώσσα. Αγγλικά   

8 Να διαθέτει συνθετικές φωνές για μετατροπή 
κειμένων σε μορφή MP3. 

NAI   

 
 
 
 
 

7. Σαρωτής 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο. ΝΑΙ  

2 Επίπεδος σαρωτής. ΝΑΙ   

3 Ανάλυση σάρωσης. 600 x 600   

4 Βάθος χρώματος. 48 Bit   

5 Μέγεθος εγγράφου Α4. ΝΑΙ   

6 Θύρα σύνδεσης USB. ΝΑΙ   

7 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   
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8. Λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
λογισμικό. ΝΑΙ  

2 Λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. ΝΑΙ   

3 Να υποστηρίζει πλήρως τουλάχιστον Ελληνικά 
και Αγγλικά με υψηλή πιστότητα. ΝΑΙ   

4 Να είναι συμβατό με το λογισμικό ανάγνωσης 
και μεγέθυνσης οθόνης που θα προσφερθεί. ΝΑΙ   

5 Να συνεργάζεται με το σαρωτή που θα 
προσφερθεί. ΝΑΙ   

6 Να υποστηρίζει τη μετατροπή των εγγράφων 
σε άλλα μορφότυπα. ΝΑΙ   

7 Να διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας και 
σχολιασμού, ανοιχτών pdfεγγράφων. ΝΑΙ   

 
 

9. Οθόνη Braille 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο. ΝΑΙ  

2 Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων Braille στην 
συσκευή να είναι τα 40 κελιά (χαρακτήρες). ΝΑΙ   

3 

Να συνεργάζεται με όλα τα δημοφιλή 
λογισμικάανάγνωσης οθόνης σε  λειτουργικά 
συστήματα Windows, Mac OS, iOS, 
Android, καιLinux. 

ΝΑΙ   

5 
Ναδιαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο Braille 
οκτώ πλήκτρων για την εισαγωγή 
χαρακτήρων σε μορφή Braille. 

ΝΑΙ   

6 Δυνατότητα σύνδεσης με τον Η/Υμέσω 
Bluetooth, USB. ΝΑΙ   

7 Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλήκτρο οδήγησης 
κέρσορα κάτω από κάθε χαρακτήρα Braille. ΝΑΙ   

8 

Βοηθητικά πλήκτρα πλοήγησης στο εμπρός 
πλαίσιο της συσκευής (τουλάχιστον 4), 
καθώς και πλήκτρα πλοήγησης στη οριζόντια 
επιφάνεια της συσκευής. 

ΝΑΙ   

9 
Να είναι φορητή και ελαφριά συσκευή. Το 
βάρος της θα πρέπει να είναι μικρότερο από 
800 γρ. 

ΝΑΙ   

10 
Θα πρέπει να διαθέτει μπαταρία για 
αυτόνομη λειτουργία ή οποία να υποστηρίζει 
μέχρι και 10ώρες αυτόνομης λειτουργίας. 

ΝΑΙ   
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α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

11 Θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομη τροφοδοσία  
ή/και να τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB. ΝΑΙ   

12 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
10. Εκτυπωτής Braille 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο. ΝΑΙ  

2 
Δυνατότητα μονόπλευρης και αμφίπλευρης 
εκτύπωσης σε μονά φύλλα χαρτιού, κάθετα 
ή οριζόντια (για booklet). 

ΝΑΙ   

3 Δυνατότητα φωνητικής αναγγελίας 
λειτουργιών. ΝΑΙ   

4 Υποστήριξη Αγγλικής και Ελληνικής 
γραφής Braille. ΝΑΙ   

5 Βάρος χαρτιού. 120-180 g/m2   

6 Αριθμός σφυριών εκτύπωσης. 13   

7 Braille γραμματοσειρά. 2.2, 2.5, 3.2 
mm   

8 Ταχύτητα εκτύπωσης. 140cps   

9 Υποστηριζόμενο πλάτος και μήκος χαρτιού. 
130-297mm 

και 
120-590mm 

  

10 

Δυνατότητα USBκαι Bluetooth σύνδεσης με 
τον Η/Υκαθώς και δυνατότητα απευθείας 
σύνδεσής του σε τοπικό δίκτυο ενσύρματα ή 
ασύρματα Wi-Fi. 

ΝΑΙ   

11 Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού. 50 σελίδες   

12 Επίπεδο θορύβου κατά την εκτύπωση. 80 dB   

13 Να διαθέτει οδηγούς για Windows, 
MacOSκαι Linux. ΝΑΙ   

14 
Δυνατότητα απ’ ευθείας εκτύπωσης από 
ασύρματες συσκευές όπως Smartphone, 
tabletκλπ. 

ΝΑΙ   

15 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   
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11. Καμπίνα μείωσης θορύβου 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο. ΝΑΙ  

2 
Περιορισμός του θορύβου για το σύστημα 
καμπίνας - εκτυπωτή, στο επίπεδο των 

60dB   

3 
Να υποστηρίζει τη χρήση χαρτιού Α4 ή και Α3 
και να διαθέτει τη δυνατότητα αποθήκευσης 50 
φύλλων χαρτιού. 

ΝΑΙ 

  

4 
Να είναι επιτραπέζια και να παρέχεται από την 
εταιρεία κατασκευής του εκτυπωτή. 

ΝΑΙ 
  

5 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ 
  

 
 

12. Λογισμικό μετατροπής κειμένου για εκτύπωση Braille 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
λογισμικό. ΝΑΙ  

2 
Να διαθέτει τη δυνατότητα μορφοποίησης 
και μετατροπής κειμένου σε μορφή 
Brailleγια την εκτύπωση του. 

ΝΑΙ   

3 
Ναυποστηρίζειεισαγωγήκειμένουαπό 
Microsoft Word, WordPerfect, SGML, 
ICADD, HTML,TXT ή Braille text. 

NAI   

4 
Να διαθέτει δυνατότητα προβολής ή 
προεπισκόπησης στην οθόνη, του Braille 
κειμένου που θα εκτυπωθεί. 

ΝΑΙ   

5 
Να διαθέτει δυνατότητα εισαγωγής Braille 
με τη χρήση έξι πλήκτρων του 
πληκτρολογίου του Η/Υ. 

NAI   

6 Να υποστηρίζει τουλάχιστον Ελληνικό και 
Αγγλικό Braille. NAI   

7 

Να είναι συμβατό με τον εκτυπωτή 
Brailleπου διαθέτει ο φορέας και να 
υποστηρίζει τους πιο δημοφιλείς εκτυπωτές 
Brailleτης αγοράς. 

NAI   

8 Να είναι συμβατό με λειτουργικό σύστημα 
Windows 10. NAI   
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13. Συσκευή παραγωγής ανάγλυφων εντύπων 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο ΝΑΙ  

2 
Φορητή συσκευή παραγωγής ανάγλυφων 
γραφικών σε ειδικό θερμοευαίσθητο 
μικροκαψουλικό χαρτί. 

ΝΑΙ   

3 Να υποστηρίζει μικροκαψουλικό χαρτί 
διαστάσεων Α4 και Α3. ΝΑΙ   

4 Υψηλή ταχύτηταπαραγωγής ανάγλυφων 
γραφικών. ΝΑΙ   

5 Να διαθέτει ποτενσιόμετρο επιλογής 
θερμοκρασίας. ΝΑΙ   

6 Να κλείνει αυτόματα σε περίπτωση 
υπερθέρμανσης. ΝΑΙ   

 
 

14. Μικροκαψουλικό χαρτί για παραγωγή ανάγλυφων εντύπων 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ  

2 Διάσταση φύλλου Α4. ΝΑΙ   

3 Να είναι συμβατό με τη συσκευή παραγωγής 
ανάγλυφων εντύπων που θα προσφερθεί. ΝΑΙ   

4 Κάθε συσκευασία διαθέτει 200 φύλλα Α4. ΝΑΙ   

 
15. Φορητό σύστημα μεγέθυνσης κλειστού κυκλώματος (CCTV) 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ  

2 Διαγώνιος οθόνης. 10"   

3 Δυνατότητα εμφάνισης και μεγέθυνσης 
κειμένου, φωτογραφιών και αντικειμένων. ΝΑΙ   

4 Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα/αντίθεση με έτοιμα 
χρωματικά presets. ΝΑΙ   

5 Μενού για εύκολη και προχωρημένη 
παραμετροποίηση. ΝΑΙ   

6 Να διαθέτει 3 κάμερες υψηλής ευκρίνειας. ΝΑΙ   

7 Συνεχόμενο επίπεδο μεγέθυνσης. 0,5Χ - 22Χ   

8 Διεπαφή USB για φόρτιση. ΝΑΙ   
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9 Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου. ΝΑΙ   

10 Ελάχιστη διάρκεια συνεχούς αναπαραγωγής 
(ώρες). ≥ 3,5   

11 Βάρος (Kg). ≤ 2   

12 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   
 

16. Βραχίονας στήριξης διακοπτών 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ  

2 
Να προσαρτάται σε επίπεδες (π.χ. γραφείο) και 
κυλινδρικές επιφάνειες (π.χ. σκελετός 
αναπηρικών αμαξιδίων). 

ΝΑΙ   

3 Μέγιστο μήκος (πλήρης επέκταση) - Απόσταση 
από τη βάση στήριξης. 50cm   

4 
Δυνατότητα ρύθμισης του προσανατολισμού 
του εξαρτήματος που φέρει στο άκρο του ο 
βραχίονας (διακόπτης ή άλλη συσκευή). 

NAI   

5 

Να συνοδεύεται από υποδοχές διαφορετικών 
μεγεθών, για την στήριξη στο άκρο του 
βραχίονα διακοπτών και άλλων περιφερειακών 
συσκευών. 

NAI   

6 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   
 

17. Διακόπτες επιλογής 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ  

2 Κυκλικός διακόπτης πίεσης. ΝΑΙ   

3 

Κυκλική επιφάνεια ενεργοποίησης.  
Διαστάσεις επιφάνειας ενεργοποίησης 
(διάμετρος): δεκτές διαστάσεις από 6,0 cm έως 
9,0 cm. 

ΝΑΙ   

4 Να διαθέτει απτική και ακουστική 
ανατροφοδότηση. ΝΑΙ   

5 Βύσμα τύπου jack 3,5mm. ΝΑΙ   

 
 

18. Ποντίκι μοχλός(Joystick) 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ  
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α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

2 
Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την 
λειτουργικότητα του ποντικιού με την χρήση 
μοχλού (joystick). 

ΝΑΙ   

3 

Διαθέτει ενσωματωμένα πλήκτρα για τις 
λειτουργίες: δεξί κλικ,  αριστερό κλικ, διπλό 
κλικ, σύρσιμο (drug), κλείδωμα 
οριζόντιας/κάθετης κίνησης δρομέα. 

NAI   

4 
Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήκτρο για τη 
ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης του δρομέα 
(cursor) στην οθόνη. 

NAI   

5 Συμμετρική σχεδίαση που επιτρέπει τη χρήση 
από οποιοδήποτε χέρι (αριστερό/δεξί). NAI   

6 
Υποστηρίζει τη σύνδεση με δύο εξωτερικούς 
διακόπτες τουλάχιστον για τις λειτουργίες δεξί 
κλικ  και αριστερό κλικ. 

NAI   

7 Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών διακοπτών 
μέσω βύσματος jack 3,5mm. NAI   

8 
Εκτός από την τυπική λαβή μοχλό, να 
συνοδεύεται και από επιπλέον λαβές, μία 
σφαιρική από μαλακό υλικό, και μια τύπου Τ. 

NAI   

9 Συμβατό με το λειτουργικό σύστημα Windows 
χωρίς τη ανάγκη οδηγών. NAI   

10 Διεπαφή τύπου USB. NAI   

11 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
 

19. Σύστημα πρόσβασης και ελέγχου Η/Υ με τα μάτια 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ   
 

2 Συσκευή ανίχνευσης βλέμματος. ΝΑΙ    

3 
Εύρος αποστάσεων λειτουργίας ανίχνευσης 
βλέμματος (απόσταση συσκευής από το χρήστη): 
από 50cm έως 80cm τουλάχιστον.  

ΝΑΙ    

4 Ρυθμός  ανανέωσης δεδομένων  
ανίχνευσης >=30Hz. ΝΑΙ    

5 Συμβατή με οθόνες με διαστάσεις έως 27”. ΝΑΙ    
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α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

6 Να προσαρτάται σε οθόνες φορητών ή σταθερών 
Η/Υ με εύκολο τρόπο.  ΝΑΙ    

7 
Να συνοδεύεται από λογισμικό του ίδιου 
κατασκευαστή για την πρόσβαση και την 
πλοήγηση σε περιβάλλον Windows με τα μάτια.  

ΝΑΙ  
  

8 Συνδέεται με Η/Υ μέσω θύρας USB. ΝΑΙ    

9 Συμβατή με Windows 10.  ΝΑΙ    

10 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
20. Πληκτρολόγιο μεγάλων πλήκτρων 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ  

2 

Πληκτρολόγιο με μεγάλα μηχανικά πλήκτρα 
(μεγαλύτερα περίπου 30%, με χαρακτήρες 4 
φορές μεγαλύτερους σε σύγκριση με τα 
συμβατικά πληκτρολόγια). 

ΝΑΙ   

3 

Το πληκτρολόγιο να προσφέρει μικρότερο 
αριθμό πλήκτρωναπό τα συμβατικά 
πληκτρολόγια, ώστε οι χρήστες να εστιάζονται 
μόνο στα πλήκτρα που χρησιμοποιούν 
(απαραίτητα να διαθέτει πλήκτρα για τα 
γράμματα, τους αριθμούς και πλήκτρα για 
space, backspace, enter και arrowkeys). 

NAI   

4 
Να συνοδεύεται από συμβατό με το 
πληκτρολόγιο πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων 
(οδηγός πλήκτρων). 

ΝΑΙ   

5 Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows. NAI   

6 Διεπαφή τύπου USB. NAI   

7 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
21. Λογισμικό αναγνώρισης φωνής 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
λογισμικό. ΝΑΙ  

2 
Να υποστηρίζει την μετατροπή του ελληνικού 
ή και του αγγλικού προφορικού λόγου σε 
γραπτό. 

ΝΑΙ   
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α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

3 Συνεργασία με Microsoft Word. NAI   

4 
Να διαθέτει ενσωματωμένο λεξικό με 
δυνατότητα προσθήκης νέων λέξεων ή 
συντομογραφιών. 

ΝΑΙ   

5 
Δυνατότητα αναγνώρισης  προ ηχογραφημένης 
ομιλίας από αρχείο τύπου wav, mp3, mp4 ή 
wma. 

NAI   

6 

Δυνατότητα χειρισμού των λειτουργιών του 
προγράμματος με πλήκτρα, καθώς και ύπαρξη 
ηχητικής επιβεβαίωσης των λειτουργιών 
ηχογράφησης και αναγνώρισης, για άτομα με 
κινητικά προβλήματα και ειδικές ανάγκες. 

NAI   

7 Να διαθέτει φωνητικές εντολές. NAI   

 
22. Τραπέζι εργασίας 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ  

2 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος 
γραφείο. ΝΑΙ   

3 Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας 1600Χ800 
χιλιοστά. NAI   

4 Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους από 650 έως 1290 
χιλιοστά. NAI   

5 Μεταλλικός σκελετός με επιφάνεια εργασίας 
από μελαμίνη. NAI   

6 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
23. Σύστημα Επαγωγικού Βρόγχου 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ  

2 Να είναι φορητό. ΝΑΙ   

3 Να παράγει ακουστικό πεδίο τουλάχιστον 1,5 
τετραγωνικών μέτρων. ΝΑΙ   

4 Να είναι συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας.  ΝΑΙ   

5 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   
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24. Σύστημα φωτογράφησης, αναγνώρισης &εκφώνησης κειμένου 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ  

2 Διαθέτει υψηλής ανάλυση κάμερα με 
δυνατότητα αυτόματης εστίασης   ΝΑΙ   

3 Γρήγορη αναγνώριση κειμένου (OCR)   ΝΑΙ   

4 Πλήθος υποστηριζόμενων γλωσσών   31 Γλώσσες   

5 Πλήθος υψηλής ποιότητας φωνών με 
δυνατότητα εύκολης αλλαγής   59 Φωνές   

6 Ενσωματωμένα ηχεία (Stereo)   ΝΑΙ   

7 Ρύθμιση έντασης ήχου   ΝΑΙ   

8 Ρύθμιση ταχύτητας εκφώνησης   ΝΑΙ   

9 Δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών   ΝΑΙ   

10 Δυνατότητα αποθήκευσης και ανοίγματος 
εγγράφων   ΝΑΙ   

11 Διασύνδεση HDMI   ΝΑΙ   

12 Διασύνδεση USB   ΝΑΙ   

13 Ενσωματωμένο φως τεχνολογίας LED για 
καλύτερο φωτισμό   ΝΑΙ   

15 Πτυσσόμενη χειρολαβή   ΝΑΙ   

16 Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων Λιθίου ΝΑΙ   

17 Ελάχιστη διάρκεια συνεχούς αναπαραγωγής 
(ώρες)   5 ώρες   

18 Βάρος (Kg)   Μικρότερο των 
3 Kg   

19 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
 
 
 
25. 3D Scanner 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ  

2 Απόσταση σάρωσης. 40-90 cm   
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α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

3 Λειτουργικό εύρος. 30-50 c   

4 Ανάλυση σάρωσης. 0,5mm   

5 Μέγεθος πλαισίου σάρωσης. 536×378   

6 Ρυθμός σάρωσης. 10fps   

7 Ακρίβεια. 0,1mm   

8 Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα.  ΝΑΙ   

9 Να διαθέτει στρογγυλή επιφάνεια τοποθέτησης 
αντικειμένου για σάρωση.  ΝΑΙ   

10 
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σας 
3DScannerχειρός για σάρωση μεγαλύτερων 
αντικειμένων. 

ΝΑΙ   

11 Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εξόδου. obj, stl   

12 Σύνδεση USB. ΝΑΙ   

13 Συμβατό με Windows 10. ΝΑΙ   

14 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
 
26. Εκτυπωτής 3D Τύπος Α 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ   
 

2 
Να διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής κεφαλής για 
εκτύπωση 3D,  CNCcarving&cutting και 
Laserengraving 

ΝΑΙ  
  

3 Ανάλυση. 50 – 300 microns   

4 Υποστηριζόμενα υλικά για 3D εκτύπωση. 
PLA, ABS, 

PETG, TPU, 
wood filled PLA 

  

5 Να συνοδεύεται από λογισμικό ΝΑΙ    

6 
Να διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής κεφαλής για 
εκτύπωση 3D,  CNC για σκάλισμα & κόψιμο 
καθώς και για εγχάραξη Laser. 

ΝΑΙ  
  

7 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής. ΝΑΙ 
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  Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
                                        

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

8 Θερμαινόμενη επιφάνεια. Μέχρι 100°C   

9 Διάμετρος ακροφυσίου. 0.4 mm   

10 Θερμοκρασία ακροφυσίου. Μέχρι 275°C   

11 Όγκος χτισίματος. 230×250×235 
mm 

  

12 Ισχύς Laser. 1600 mW   

13 Μήκος Κύματος. 450 nM   

14 Υποστηριζόμενα υλικά για εγχάραξη Laser. 

Ξύλο, δέρμα, 
πλαστικό, 

ύφασμα, χαρτί, 
αδιάφανο 
ακρυλικό 

  

15 Διάμετρος τρυπανιού για CNC. 0.5–6.35 mm   

16 Ταχύτητα – στροφές. 6,000–12,000 
RPM 

  

17 Υποστηριζόμενα υλικά για λειτουργία CNC. 
Ξύλο, ακρυλικό, 

PCB, φύλλο 
carbonfiber, κλπ. 

  

18 Σύνδεση. 
Wi-Fi, USB 

cable, USB flash 
drive 

  

19 Υποστηριζόμενες μορφές δεδομένων. 
.stl, .obj, .svg, 

.jpeg, .png, .bmp, 
.dxf 

  

20 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
27. Εκτυπωτής 3DΤύπος Β 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ  

2 3D εκτυπωτής. ΝΑΙ   

3 Διαστάσεις εκτύπωσης. 25 x 20 x 20 cm   
4 Επιφάνεια εκτύπωσης. Γυαλί   

5 Χαλύβδινο πλαίσιο και πλευρικά τοιχώματα 
από πλεξιγκλάς. ΝΑΙ   

6 Ακρίβεια εκτύπωσης. 

50 micron / 
layer 

(με ακροφύσιο 
0,25 mm) 

  

7 Διαθέτει έγχρωμη LCDοθόνη αφής. ΝΑΙ   

8 Να συνοδεύεται από λογισμικό εκτύπωσης 3D. ΝΑΙ   
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  Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
                                        

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

9 Τεχνολογία εκτύπωσης. FusedFilamentF
abrication   

10 Ακρίβεια θέσηςX,Y: 4micron; Z: 2 micron ΝΑΙ   

11 Διάμετρος ακροφυσίου. 0.4 mm   

12 Ταχύτητα εκτύπωσης. 50 – 200 mm/s   

13 Υποστηριζόμενα υλικά. 
PLA, ABS, 
HIPS, PET, 
nylon, κλπ. 

  

14 Επίπεδα θορύβου. Περί τα 48 – 49 
dB   

15 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
 
28. Υπηρεσίες εγκατάστασης& υποστήριξης 

α/α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 

Εργασίες καλωδίωσης της αίθουσας που θα 
γίνει η εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτούμενων υλικών (καλώδια δικτύου, 
κανάλια, πρίζες, πολύπριζα κλπ). 

ΝΑΙ   

2 Εγκατάσταση γραφείων και ειδικού 
εξοπλισμού προσβασιμότητας. ΝΑΙ   

3 
Σύνδεση προσφερόμενου εξοπλισμού με ήδη 
υπάρχοντα εξοπλισμό προσβασιμότητας αν 
υπάρχει. 

NAI   

4 Παραμετροποίηση εξοπλισμού και έλεγχος 
καλής λειτουργίας. ΝΑΙ   

5 
Παρουσίαση δυνατοτήτων και εκπαίδευση στη 
χρήση του προσφερόμενου εξοπλισμού στο 
προσωπικό του φορέα. 

NAI   

6 On site υποστήριξη για την καλή λειτουργία 
του εξοπλισμού προσβασιμότητας για 3μήνες. NAI   

7 Τηλεφωνική υποστήριξη μέσω γραμμής 
helpdeskγια 1 έτος. NAI   

8 Εγγύηση 2 έτη. ΝΑΙ   

 
                                                                                                                   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021                                                                                                  ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                          
Οι Συντάκτες                                                                                              Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τσέλιος Δημήτριος  
Υπεύθ. Προγραμμ. Έργων ΕΣΠΑ  
 
 
 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 17/09/2021 
Σταμάτης Παναγιώτης                                                                                 Νικολαρέας Παρασκευάς                                                                                                              
Μηχανικός Η/Υ                                                                                   Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής                                      
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  Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
                                        

 
ΟΜΑΔΑ E : ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 

Α/Α 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή Παραπομπή 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

1 Συμμόρφωση κατά CE ΝΑΙ 
Να αναφερθεί   

2 
Να υπάρχει δυνατότητα 
τηλεχειρισμού 
  

ΝΑΙ 
Να αναφερθεί   

3 
Να είναι τύπου Light kit 3 LED 
VIDEO LIGHT με είδος φωτισμού  
led 

ΝΑΙ 
Να αναφερθεί   

4 Ισχύς ≥120WATT  έκαστο ΝΑΙ 
Να αναφερθεί   

5 Φωτεινότητα ≥ 4.500 lm ΝΑΙ 
Να αναφερθεί   

6 
Να υπάρχει δυνατότητα 
ρυθμιζόμενης φωτεινότητας και 
θερμοκρασίας 

ΝΑΙ  
Να αναφερθεί  

  

7 Να υπάρχει δυνατότητα ασύρματου 
έλεγχου 100 μέτρων 

ΝΑΙ  
Να αναφερθεί 

  

8 Να διαθέτει διπλό σύστημα 
τροφοδοσίας 

ΝΑΙ  
Να αναφερθεί 
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  Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
                                        

Α/Α 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Συμμόρφωση 
προμηθευτή Παραπομπή 

9 Να διαθέτει θήκη μεταφοράς 

ΝΑΙ  
Να αναφερθεί 

  

10 

Το Kit να περιλαμβάνει: 
 

 Φίλτρο θερμοκρασίας 

 Τροφοδοτικό 

 Μπαταρία λιθίου ×2 

 Μπράτσο λάμπας 

 Βίδα 1/4”-3/8” 

 Τηλεχειριστήριο 

 Εγχειρίδιο χρήση 

 3 x Removable 4 leaf metal 
barndoors 

 3 x Acrylic diffusion filter 

 1 x transport bag 

 3 x Light stand 260 cm 

 1 x Light stands transport 
bag 

 

ΝΑΙ  
Να αναφερθεί 

  

11 Εγγύηση καλής λειτουργίας  2 έτη 

NAI 
Να αναφερθεί 

  

 
                                                                                                                                        
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,17/09/2021                                                                                        ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,17/09/2021 
        Συντάθηκε                                                                                                         Θεωρήθηκε 
                                                                                                                  Ο Πρ/νος  Δ/νσης        
 
 
      Γκεντιάν Γιώτης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ματθαίος Κλεάνθης 
                                                                                                                           Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

    
  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλο όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη……………………………. /π.χ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (Ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς). 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..(Ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς) 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη (τα στοιχεία 
της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς του 
διαγωνισμού ή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) (Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια 
ειδών) της Αναθέτουσας Αρχής. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή ο χρόνος ισχύος ο οποίος ορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης) 
ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο …………. 
της Διακήρυξης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

    
  

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλο όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη……………………………. /π.χ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (Ολογράφως και 
σε παρένθεση αριθμητικώς). 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ευρώ………………………………………………………………………..(Ολογράφως και σε 
παρένθεση αριθμητικώς) 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
.............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη (τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ημερομηνία καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού ή 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) (Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών) 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της  απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή ο χρόνος ισχύος ο οποίος ορίζεται σε 
τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της 
σύμβασης) 
ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 
να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

    
  

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 Σας παραπέμπουμε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από την υπηρεσία έγγραφο  
1) espd-request.pdf καθώς και στο σχετικό  
2) espd-request.xml αρχείο που έχουμε αναρτήσει στα συνημμένα του ηλεκτρονικού τόπου του 

Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Επιπλέον σας παραπέμπουμε στο διαδικτυακό τόπο http://www.promitheus.gov.gr  όπου έχει 

αναρτηθεί ανακοίνωση περί ορθής συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ (ESPD). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται όπως συνδεθούν στο διαδικτυακό τόπο 

https://espd.eprocurement.gov.gr προκειμένου να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ (ESPD). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 
Ταχ. Κωδ.: 121 34, Περιστέρι 
Email: dioikitiko@peristeri.gr 
Πληροφορίες: Τσάση Ευγενία-Κολοκυθά 
Χρυσούλα: 2105701043-44 
Κατσαδούρου Γεωργία: 2105701688 
 
 
 

  
 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
Πρόσκληση 38/2-8-2021 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5038) 
Απόφαση Ένταξης ΕΦΔ ΑΣΔΑ ΑΠ: 5673/15-11-
2021 
ΜΕΛΕΤΗ 6/17-9-2021 Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου 
Περιστερίου  
Δράση 10.1.ΑΣΔΑ.3:Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών 
Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη 
Δυτική Αθήνα 
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5131692 
Προϋπολογισμός Έργου:167.311,10 € προ ΦΠΑ                                               
                               207.465,76,72 € με ΦΠΑ 
                                                                           
 

  
 
 

Τίτλος Διαγωνισμού: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 
και των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Περιστερίου» 

Υποέργο 2: Ενίσχυση Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων & Υποδομών Δια Βίου Μάθησης 

  

 
 

  

   
  
ΑΡ.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ……………………………../2021 
 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α        
 

 Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………….. 
 με ΑΦΜ ……………………..,  ΔΟΥ  …………………….., που εδρεύει στ………………………………, οδός 
………………………………….., αριθμός………, τηλ………………………, 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α:ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α1 / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Α/Α Α1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 
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1 VIDEOCAMER
A 2 32333200-8   

2 ΦΟΡΗΤΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 9 30213100-6   

3 
PROJECTOR 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ
ΦΟΥ 

1 38652000-0  
 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΗΧΕΙΩΝ  ΤΜ. 
KINΗΜ./ΘΕΑΤΡ
ΟΥ 

2 32342412-3  

 

5 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΗΧΕΙΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
ΣΥΓ. ΧΟΡΟΥ-
ΠΑΡ.ΧΟΡΩΝ 

1 32342412-3  

 

6 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΗΧΕΙΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
ΚΛ. ΧΟΡΟΥ 

1 32342412-3  

 

7 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
Α4 

1 30232110-8  
 

8 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕ
Σ ΜΗΧΑΝΕΣ 

4 38651000-3  
 

9 PROJECTOR 2 38652100-1   

10 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 3 32300000-6   

11 ΚΟΝΣΟΛΑ 
ΗΧΟΥ 1 32342420-2   

12 
ΗΧΕΙΑ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Υ 

4 32342412-3  
 

13 ΒΑΣΕΙΣ 
ΗΧΕΙΩΝ 4 37321700-1   

14 ΑΣΥΡΜΑΤΑ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 3 32341000-5   

15 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΣΚΛΗΡΟΣ 
ΔΙΣΚΟΣ 

3 30232000-4  
 

16 ΟΘΟΝΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 3 38653400-1   

17 ΤΡΙΠΟΔΟ 2 37321700-1   

18 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

9 72268000-1  
 

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

                                                                                              ΦΠΑ  

                                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 
Α1 

 
 

 
 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2 / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
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ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α3 / ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΜΕΑ (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 

Α/Α Α3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 
Η/Υ 5 30200000-1   

2 ΟΘΟΝΗ  Η/Υ 5 30231000-7   

3 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ-
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 30236000-2 

  

4 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  
ΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΦΩΝΗΣ 

1 30236000-2 
  

5 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ DAISY 

1 30236000-2 

  

6 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΟΠΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 
ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

1 30236000-2 

  

7 ΣΑΡΩΤΗΣ  1 30216110-0   

8 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(OCR) 

1 30236000-2 

  

9 ΟΘΟΝΗ BRAILLE 1 30236000-2   

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
BRAILLE  1 30236000-2   

11 
 ΚΑΜΠΙΝΑ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 

1 31700000-3 
  

Α/Α Α2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 Η/Υ ALL IN ONE 100 3020000
0-1   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 
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12 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
BRAILLE 

1 30236000-2 

  

13 

ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ 

1 30236000-2 

  

14 

ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ  

5 30236000-2 

  

15 

ΦΟΡΗΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
(CCTV) 

1 30236000-2 

  

16 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 

5 31700000-3 
  

17 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 31700000-3   

18 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΧΛΟΣ 
- JOYSTICK 5 30236000-2   

19 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Υ ΜΕ 
ΤA ΜΑΤΙA 

1 30236000-2 

  

20 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

5 30236000-2 
  

21 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΦΩΝΗΣ 

1 30236000-2 
  

22 ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 31700000-3   

23 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΒΡΟΓΧΟΥ 

1 31700000-3 
  

24 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, 
ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ & 
ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1 30236000-2 

  

25 3D SCANNER 1 30216110-0 
  

26 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3D 
ΤΥΠΟΣ Α 1 30236000-2 

  

27 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3D 
ΤΥΠΟΣ Β 1 30236000-2 

  

28 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1 
72514300-4 

  

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  
                                                                                                    ΦΠΑ  

                                                                                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3  
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α:……………… 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Α:………………………. 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:…………………. 
 

 
Υπογραφή Συμμετέχοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 
Ταχ. Κωδ.: 121 34, Περιστέρι 
Email: dioikitiko@peristeri.gr 
Πληροφορίες: Τσάση Ευγενία-Κολοκυθά 
Χρυσούλα: 2105701043-44 
Κατσαδούρου Γεωργία: 2105701688 
 
 
 

  
 
 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
Πρόσκληση 38/2-8-2021 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5038) 
Απόφαση Ένταξης ΕΦΔ ΑΣΔΑ ΑΠ: 5673/15-11-
2021 
ΜΕΛΕΤΗ 6/17-9-2021 Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου 
Περιστερίου  
Δράση 10.1.ΑΣΔΑ.3:Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών 
Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη 
Δυτική Αθήνα 
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5131692 
Προϋπολογισμός Έργου:167.311,10 € προ ΦΠΑ                                               
                               207.465,76,72 € με ΦΠΑ 
 
                                                                              
 

  
 

Τίτλος Διαγωνισμού: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 
και των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Περιστερίου» 

Υποέργο 2: Ενίσχυση Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων & Υποδομών Δια Βίου Μάθησης 

  

 

  

   
  
ΑΡ.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ……………………………../2021 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α        
 

 Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………….. 
 με ΑΦΜ ……………………..,  ΔΟΥ  …………………….., που εδρεύει στ………………………………, οδός 
………………………………….., αριθμός………, τηλ………………………, 
 
                  ΟΜΑΔΑ Β: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ(ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)- CPV: 37300000-1 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

1 ΠΙΑΝΟ 1   

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΑΝΟ 1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

 ΦΠΑ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  
 

  

Υπογραφή Συμμετέχοντος 
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Τίτλος Διαγωνισμού: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 

και των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Περιστερίου» 
Υποέργο 2: Ενίσχυση Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων & Υποδομών Δια Βίου Μάθησης 

  

ΑΡ.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ……………………………../2021 

 

  

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α        
 

 Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………….. 
 με ΑΦΜ ……………………..,  ΔΟΥ  …………………….., που εδρεύει στ………………………………, οδός 
………………………………….., αριθμός………, τηλ………………………, 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ(ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
CPV: 37800000-6 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

1 ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 25 
  

2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 1 ΣΕΤ 
  

3 
ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΗΛΟΥ 1   

4 ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 25 
  

5 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΕΛΛΟΥ 5 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  
ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  
 

Υπογραφή Συμμετέχοντος 
 

  

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 
Ταχ. Κωδ.: 121 34, Περιστέρι 
Email: dioikitiko@peristeri.gr 
Πληροφορίες: Τσάση Ευγενία-Κολοκυθά 
Χρυσούλα: 2105701043-44 
Κατσαδούρου Γεωργία: 2105701688 
 
 
 

  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
Πρόσκληση 38/2-8-2021 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5038) 
Απόφαση Ένταξης ΕΦΔ ΑΣΔΑ ΑΠ: 5673/15-11-
2021 
ΜΕΛΕΤΗ 6/17-9-2021 Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου 
Περιστερίου  
Δράση 10.1.ΑΣΔΑ.3:Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών 
Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη 
Δυτική Αθήνα 
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5131692 
Προϋπολογισμός Έργου:167.311,10 € προ ΦΠΑ                                               
                               207.465,76 € με ΦΠΑ 
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Τίτλος Διαγωνισμού: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 

και των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Περιστερίου» 
Υποέργο 2: Ενίσχυση Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων & Υποδομών Δια Βίου Μάθησης 

  

 

  

   
  
ΑΡ.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ……………………………../2021 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α        
 

 Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………….. 
 με ΑΦΜ ……………………..,  ΔΟΥ  …………………….., που εδρεύει στ………………………………, οδός 
………………………………….., αριθμός………, τηλ………………………, 
 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 
CPV: 37400000-2 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

(€) 

1 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 25 
  

2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ YOGA 25 
  

3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 85,5τμ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  
ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ  
 

Υπογραφή Συμμετέχοντος 
 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 
Ταχ. Κωδ.: 121 34, Περιστέρι 
Email: dioikitiko@peristeri.gr 
Πληροφορίες: Τσάση Ευγενία-Κολοκυθά 
Χρυσούλα: 2105701043-44 
Κατσαδούρου Γεωργία: 2105701688 
 
 
 

  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
Πρόσκληση 38/2-8-2021 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5038) 
Απόφαση Ένταξης ΕΦΔ ΑΣΔΑ ΑΠ: 5673/15-11-
2021 
ΜΕΛΕΤΗ 6/17-9-2021 Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου 
Περιστερίου  
Δράση 10.1.ΑΣΔΑ.3:Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών 
Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη 
Δυτική Αθήνα 
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5131692 
Προϋπολογισμός Έργου:167.311,10 € προ ΦΠΑ                                               
                               207.465,76 € με ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 
Ταχ. Κωδ.: 121 34, Περιστέρι 
Email: dioikitiko@peristeri.gr 
Πληροφορίες: Τσάση Ευγενία-Κολοκυθά 
Χρυσούλα: 2105701043-44 
Κατσαδούρου Γεωργία: 2105701688 
 
 
 

  
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
Πρόσκληση 38/2-8-2021 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5038) 
Απόφαση Ένταξης ΕΦΔ ΑΣΔΑ ΑΠ: 5673/15-11-
2021 
ΜΕΛΕΤΗ 6/17-9-2021 Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου 
Περιστερίου  
Δράση 10.1.ΑΣΔΑ.3:Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών 
Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη 
Δυτική Αθήνα 
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5131692 
Προϋπολογισμός Έργου:167.311,10 € προ ΦΠΑ                                               
                               207.465,76 € με ΦΠΑ 
 
 
 
                                                                              
 

  
 

Τίτλος Διαγωνισμού: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 
και των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Περιστερίου» 

Υποέργο 2: Ενίσχυση Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων & Υποδομών Δια Βίου Μάθησης 

  

 

  

   
  
ΑΡ.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ……………………………../2021 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α        
 

 Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………….. 
 με ΑΦΜ ……………………..,  ΔΟΥ  …………………….., που εδρεύει στ………………………………, οδός 
………………………………….., αριθμός………, τηλ………………………, 
 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)-CPV: 31500000-1 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

(€) 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  
ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε  
 

    Υπογραφή Συμμετέχοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 
Ταχ. Κωδ.: 121 34, Περιστέρι 
Email: dioikitiko@peristeri.gr 
Πληροφορίες: Τσάση Ευγενία-Κολοκυθά 
Χρυσούλα: 2105701043-44 
Κατσαδούρου Γεωργία: 2105701688 
 
 
 

  
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
Πρόσκληση 38/2-8-2021 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5038) 
Απόφαση Ένταξης ΕΦΔ ΑΣΔΑ ΑΠ: 5673/15-11-
2021 
ΜΕΛΕΤΗ 6/17-9-2021 Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου 
Περιστερίου  
Δράση 10.1.ΑΣΔΑ.3:Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - 
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 
Εξοπλισμού και των Υποδομών 
Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη 
Δυτική Αθήνα 
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5131692 
Προϋπολογισμός Έργου:167.311,10 € προ ΦΠΑ                                               
                               207.465,76 € με ΦΠΑ 
 
                                                                              
 

  
 

Τίτλος Διαγωνισμού: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 
και των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Περιστερίου» 

Υποέργο 2: Ενίσχυση Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων & Υποδομών Δια Βίου Μάθησης 

  

 

  

   
  
ΑΡ.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ……………………………../2021 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α        
 

 Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………….. 
 με ΑΦΜ ……………………..,  ΔΟΥ  …………………….., που εδρεύει στ………………………………, οδός 
………………………………….., αριθμός………, τηλ………………………, 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ(ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)-CPV: 38622000-1 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

(€) 

1 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 1 τεμ. 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  
ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ  
 

Υπογραφή Συμμετέχοντος 
 
     
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 
 

                                                                        ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                   
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Περιστέρι ……………   
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: οικ. ……… 
TAX.Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημοκρατίας 1 
Ταχ. Κώδικας: 121 34  Περιστέρι 

 
Σύμβαση  
Μεταξύ 

1. Δήμου Περιστερίου 
και 

                                                    2. ……………………………………….. 

Για τη «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 
και των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Περιστερίου» 

Υποέργο 2: Ενίσχυση εξοπλισμού σχολικών μονάδων & υποδομών δια βίου μάθησης 
  

Η σύμβαση θα ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός -
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου 
Μάθησης στη Δυτική Αθήνα Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5131692 της εγκεκριμένης ΟΧΕ της 
Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέας 
χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ 
που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020». 
Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ………………….. σχετική πίστωση 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 

Στο Περιστέρι σήμερα,   ……………..,   ημέρα  ………….,   στα   γραφεία   του Δήμου 
Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας  1 οι κάτωθι: 
α) ο  Δήμος Περιστερίου,  ως Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στο Περιστέρι, με Α.Φ.Μ. 
090094082 και Δ.Ο.Υ Α΄ Περιστερίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιδήμαρχο κ. 
Σταυρούλια Αλέξιο   και, 
β) ………………………..…….., που εδρεύει στην ………….., επί της οδού ………………….., 
ΤΚ ………….,  με  ΑΦΜ  ………………..,  Δ.Ο.Υ.  ………..,  τηλέφωνο  ………………….,  φαξ:  
……………………..,  e–mail: ……………………. και η οποία συμβάλλεται στην παρούσα 
εκπροσωπούμενη από το Νόμιμο Εκπρόσωπό της ……………………….…………………….., 
νομίμως εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, καλούμενο στο εξής 
«Ανάδοχος», 
οι οποίοι καλούνται στο εξής «Τα Μέρη», αφού έλαβαν υπόψη τους τα παρακάτω: 
1. Την υπ’ αρ. πρωτ. …………………. (ΑΔΑ: ………………..) απόφαση διενέργειας 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: 
«………………………………….» προϋπολογισθείσας δαπάνης ……………………………. 
(…………………………. €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

2. την προσφορά του αναδόχου με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ………………….., 
………………………, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις, 

3. την υπ’ αρ. ……………….. απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Περιστερίου, 

4.την προσκόμιση από τον ανάδοχο της υπ’ αριθμ. …………….Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης του έργου, της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με 
διάρκεια μέχρι ………….. 

5. την αριθμ…………………………………απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της προμήθειας 

Το αντικείμενο της προμήθειας …………………………………….. περιγράφεται αναλυτικά 
στην οικεία διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και 
ιδίως στο Παράρτημα I (Μελέτη) αυτής.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει το Δήμο με τα ακόλουθα είδη, 
βάσει της προσφοράς που κατέθεσε στα πλαίσια του σχετικού διαγωνισμού όπως αναλύεται 
κάτωθι: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Ως αρμόδια Υπηρεσία για το παρόν νοείται η Δνση Κοινωνικής Πολιτικής , Παιδείας, 
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Περιστερίου. 

 

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την 
προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις 
επιμέρους εργασίες που αυτή περιλαμβάνει. 

 
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την αρμόδια Υπηρεσία, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας και οι οποίες εμπίπτουν στο 
αντικείμενοτης Σύμβασης. 

 
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 

 
4. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του 
προσωπικού/εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση 
της προμήθειας και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
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παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούταιμέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
6. 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 προσωπικότου Αναδόχου ή τρίτων. 

 
7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούνέναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την 
ολοκλήρωση της προμήθειας. 

 
8. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
εκκαθάρισης ενός εκτων μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 
εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η 
κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτικήευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 
9. Τόπος παράδοσης των ειδών που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 
Ανάδοχο, ορίζεται η τοποθεσία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

 
11. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο 
τίμημα (ενδεικτικάαναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, 
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός 
κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

 
12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 
του ν.4412/2016. 
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13. O Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν. 4624/2019. 

 

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

1. Η Αρμόδια Υπηρεσία υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα ερωτήματα 
του Αναδόχου, που αφορούνστις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα. 

 

Άρθρο 4: Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. Τα παραδοτέα είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην προσφορά του αναδόχου, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 
2. Επίσης, ο Ανάδοχος, πέρα από την ανωτέρω υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του, οφείλει να συμμορφώνεται με τις 
οδηγίες και υποδείξεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας καθώς και στις υποδείξεις της αρμόδια 
Επιτροπής Παραλαβής, στο πλαίσιο της διαδικασίας παραλαβής των ειδών. 
 

3. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη και 
στην προσφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι της παρούσας 
σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης θεωρούνται ισχυρότεροι των 
όρων της προσφοράς του αναδόχου. 

 

Άρθρο 5: Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή 

1. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα μετα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. …………………. 
διακήρυξη του έργου, στη υπ’ αρ. πρωτ. …………………. απόφαση κατακύρωσης του έργου 
και στην Τεχνική προσφορά του αναδόχου. Το συνολικό έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός ……………… (…………..) ημερών και συγκεκριμένα μέχρι__/__/2021. 
 

2. Η παρακολούθηση και παραλαβή των ειδών  της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 206 επ., του νόμου 4412/2016, όπως ισχύουν. 
 

3. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει 
οδηγίες και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας. 
 

4. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της προμήθειας, εάν η 
Αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις 
τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αρμόδια Υπηρεσία εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερώναπό τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 
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Άρθρο 6: Ποινικές Ρήτρες – Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου 

1. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου με 
υπαιτιότητα του αναδόχου, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής: 
 

α) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ), 
για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής προθεσμίας, 

β) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ) για 
καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής προθεσμίας, 
 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
 
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
 
5. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, 
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο ν. 4412/2016. 
 
6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρείτο δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας σύμβασης 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Νόμου 
4412/2016. 
 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα 
κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του. 

 

Άρθρο 7: Συμβατικό τίμημα – Τρόπος πληρωμής 

1. Το Συμβατικό Τίμημα (καλούμενο εφεξής «Τίμημα») για την εκτέλεση του Έργου από τον 
Ανάδοχο, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των …………………… ευρώ, (…………………… €), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., 
 
2. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016 όπως 
ισχύουν, και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση καταστήματος τραπέζης 
με ΙΒΑΝ του αναδόχου) και γίνουνοι νόμιμες κρατήσεις. 
 

3. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει εφ’ άπαξ. 

4. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των 
ειδών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης, τη σύνταξη του 
αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων 
πιστώσεων. 
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5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, 
τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του 
έργου που έχει αναλάβει ναυλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία 
συνεργασίας και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με 
αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
 

6. Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 200 του ν.4412/2016, όπως 
ισχύουν. 

7. Στο ανωτέρω ποσό του συμβατικού τιμήματος του έργου περιλαμβάνονται τα κάθε είδους 
έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

8. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου. 

9. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπωνή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

10. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, 
η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Άρθρο 8: Εγγυήσεις 

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ 
αρ. .......................εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ...................., 
αξίας..................., που αντιπροσωπεύει το 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) διάρκειας μέχρι ……………. 

2. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

 

Άρθρο 9: Τροποποίηση όρων της σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της 
υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.. 

 

Άρθρο 10: Ευθύνη 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, 
υπεργολάβων κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς 
αποκατάστασή της. 

 

Άρθρο 11: Ανωτέρα Βία 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα 
μετα οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/2016. 
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Άρθρο 12: Εκχώρηση  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος 
της ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 13: Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα έχουν εφαρμογή: 

i) Οι διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συμπληρωματικά Αστικός Κώδικας, 
ii) η υπ. αριθμ. …………….. απόφαση και το τεύχος Προκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
iii) η υπ. αριθμ. ……………………… απόφαση κατακύρωσης, 
iv) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με 
τα προαναφερόμενα έγγραφα. 

 

Άρθρο 14: Επίλυση διαφορών 

 Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της 
παρούσας Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Η σύμβαση αυτή 
συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. 
Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής το ένα έλαβε ο Ανάδοχος. 

 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 
 

      Για την Αναθέτουσα Αρχή 
Ο Αντ/χος Οικονομικών Υπηρεσιών  
 
 
 
 
            Σταυρούλιας Αλέξιος 
 
 
 
 

Για τον Ανάδοχο 
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