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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
ΔΙΠΑΕ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών 

Πόλη ΘΕΡΜΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57001 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS ΕΛ522 

Τηλέφωνο 2310 807594, 2510 462376 

Φαξ 2310-474569 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  rcprocurement@ihu.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κων/νος Βλυσνάκης (2510462376, 
rcprocurement@emt.ihu.gr ) 

Αρμόδιος για πληροφορίες σε τεχνικά θέματα Θεόδωρος Παχίδης (2510462281, 
[pated@cs.ihu.gr) 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://rc.ihu.gr/ 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΝΠΔΔ), αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική αρχή του Προσαρτήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 
4412/2016 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση [(υποτομέας Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και 
Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)]. 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Έρευνα και Εκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ.2 
του άρθρου 50 του Ν. 4485/2017. 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό : Ν. 4412/2016 και Ν. 4782/2021. 
 
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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
γ) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση https://rc.ihu.gr/ 
ε) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
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Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
(αριθμός εναρίθμου έργου 2020ΣΕ11910117). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 4 της Πράξης: «Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων 
(Τ.Ε.ΓΕ.Α.)» η οποία έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 
επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6276/1429/Α2/20-11-
2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΗΠΒ46ΜΤΛΡ-ΡΣΞ) και έχει λάβει κωδικό MIS 
5046047. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κατάλληλου και εξειδικευμένου εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης (υπό την έννοια της ενσωμάτωσης πολλών δεξιοτήτων) καινοτόμου 
τεχνολογίας με όνομα «Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων (Τ.Ε.ΓΕ.Α.)» για βέλτιστη συνεργασία 
μιας ομάδας τροχήλατων ρομπότ εφοδιασμένων με αισθητήρια ηλεκτρονικά όργανα καθώς και με 
βραχίονες στους οποίους προσαρμόζονται κατάλληλα εργαλεία. Η (επίγεια) ομάδα των ρομπότ θα 
εφοδιάζεται με χάρτες πλοήγησης από εναέρια πολύπτερα. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  
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ΤΜΗΜΑ 1 
Έμπειρο Ρομπότ (master) με αισθητήρες και 
παρελκόμενα 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 129032,26 30967,74 160000,00 42990000-2 

ΤΜΗΜΑ 2 
Ρομπότ Βοηθός (slave) με αισθητήρες και 
παρελκόμενα με δυνατότητα να σηκώσει και να 
μεταφέρει μεγάλα φορτία 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 120967,74 29032,26 150000,00 42990000-2 

ΤΜΗΜΑ 3 Ρομποτικός Βραχίονας 7 βαθμών ελευθερίας ΤΕΜΑΧΙΟ 2 80645,16 19354,84 100000,00 42990000-2 

ΤΜΗΜΑ 4 Ρομποτικός Βραχίονας 6 βαθμών ελευθερίας ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38709,68 9290,32 48000,00 42990000-2 

ΤΜΗΜΑ 5 Ρομποτικό χέρι 5 δακτύλων ΤΕΜΑΧΙΟ 2 161290,32 38709,68 200000,00 42990000-2 

ΤΜΗΜΑ 6 Ρομποτική αρπάγη 2 δακτύλων ΤΕΜΑΧΙΟ 4 8064,52 1935,48 10000,00 42990000-2 

ΤΜΗΜΑ 7 
Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – 
Κατασκευών (Μηχανολογικά) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7956,72 1909,61 9866,33 31720000-9 

ΤΜΗΜΑ 8 
Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – 
Κατασκευών (Ηλεκτρολογικά) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 17741,94 4258,06 22000,00 31720000-9 

ΤΜΗΜΑ 9 
Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – 
Κατασκευών (Επικοινωνίας) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4032,26 967,74 5000,00 32581000-9 

ΤΜΗΜΑ 10 Υπολογιστές Desktop ΤΕΜΑΧΙΟ 3 9677,42 2322,58 12000,00 30213000-5 
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ΤΜΗΜΑ 11 Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης (HPC) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 16129,03 3870,97 20000,00 30213000-5 

ΤΜΗΜΑ 12 Laptop ΤΕΜΑΧΙΟ 5 16129,03 3870,97 20000,00 30213100-6 

ΤΜΗΜΑ 13 
Αυτόνομες Συσκευές για Βαθιά Μάθηση και Τεχνητή 
όραση 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 12096,77 2903,23 15000,00 31712000-0 

ΤΜΗΜΑ 14 3D Εκτυπωτής Τύπου Α ΤΕΜΑΧΙΟ 1 40322,58 9677,42 50000,00 42991200-1 

ΤΜΗΜΑ 15 3D Εκτυπωτής Τύπου Β ΤΕΜΑΧΙΟ 1 36290,32 8709,68 45000,00 42991200-1 

ΤΜΗΜΑ 16 Φορτηγό μεταφοράς των Ρομπότ και υλικών ΤΕΜΑΧΙΟ 1 32258,06 7741,94 40000,00 34136100-0 

ΤΜΗΜΑ 17 Drone A και παρελκόμενα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 20161,29 4838,71 25000,00 42990000-2 

ΤΜΗΜΑ 18 Drone Β και παρελκόμενα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6451,61 1548,39 8000,00 42990000-2 

ΤΜΗΜΑ 19 Αυτόματος αναλυτής οίνου τεχνολογίας FTIR ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38000,00 9120,00 47120,00 38434000-6 

ΤΜΗΜΑ 20 

1. Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή 
φασματογράφο μάζας, συνδεδεμένο με 
δειγματολήπτη υπερκείμενης φάσης, Τεμάχια (1) 
2. Φασματοφωτόμετρο FT-Near IR και εξαρτήματα 
για μέτρηση σε στερεά, υγρά και σκόνες, Τεμάχια (1) 
3. Ατομική απορρόφηση (AAS) με φούρνο γραφίτη, 
Τεμάχια (1) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 125000,00 30000,00 155000,00 
38432210-7 
38433000-9 
38000000-5 

ΤΜΗΜΑ 21 

Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης 
με ανιχνευτές: Ορατού Υπεριώδους με διάταξη 
διόδων (PDA), ανιχνευτής δείκτη διάθλασης (RI) και 
Φθορισμομετρικό Ανιχνευτή (FLD) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 50000,00 12000,00 62000,00 38432200-4 

ΤΜΗΜΑ 22 

1. Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού, 
Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή περιστροφικής εξάτμισης, Τεμάχια (1) 
3. Ψυχόμενος Επωαστικός κλίβανος χωρητικότητας 
196L, Τεμάχια (2) 
4. Αυτόκαυστο κάθετου τύπου χωρητικότητας 20L, 
Τεμάχια (1) 
5. Κλίβανος ξήρανσης, με βεβιασμένη κυκλοφορία, 
από 52 έως 150 λίτρα, Τεμάχια (2) 
6. Ανακινούμενος επωαστήρας, τύπου κλιβάνου, 80 
και 150 λίτρα, Τεμάχια (2) 
7. Ζυγός ακριβείας έως 320g/ 0,1mg και 0,01 g, 
Τεμάχια (2) 
8. Επιτραπέζια Ψυχόμενη φυγόκεντρος και 
εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 
9. Ψηφιακό Λουτρό Υπερήχων 4 Λίτρων, Τεμάχια (1) 
10. Διαφραγματική αντλία κενού, Τεμάχια (1) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 42350,00 10164,00 52514,00 
38433000-9 
38000000-5 

ΤΜΗΜΑ 23 

1. Μύλος άλεσης Συνοδευόμενος από: 1) Ρότορα 
12άρι από ανοξείδωτο ατσάλι 2) Φίλτρα 1 & 0,5mm 
από ανοξείδωτο ατσάλι, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή απόσταξης για την απόσταξη 
αλκοολούχων ποτών, κρασιού, μπύρας και  
ανίχνευση αζώτου και εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 14500,00 3480,00 17980,00 31640000-4 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 1027806,72 246673,61 1274480,33  

 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
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ΤΜΗΜΑ 1 Έμπειρο Ρομπότ (master) με αισθητήρες και παρελκόμενα ΤΕΜΑΧΙΟ 2 129032,26 30967,74 160000,00 

ΤΜΗΜΑ 2 
Ρομπότ Βοηθός (slave) με αισθητήρες και παρελκόμενα με δυνατότητα να 
σηκώσει και να μεταφέρει μεγάλα φορτία 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 120967,74 29032,26 150000,00 

ΤΜΗΜΑ 3 Ρομποτικός Βραχίονας 7 βαθμών ελευθερίας ΤΕΜΑΧΙΟ 2 80645,16 19354,84 100000,00 

ΤΜΗΜΑ 4 Ρομποτικός Βραχίονας 6 βαθμών ελευθερίας ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38709,68 9290,32 48000,00 
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ΤΜΗΜΑ 5 Ρομποτικό χέρι 5 δακτύλων ΤΕΜΑΧΙΟ 2 161290,32 38709,68 200000,00 

ΤΜΗΜΑ 6 Ρομποτική αρπάγη 2 δακτύλων ΤΕΜΑΧΙΟ 4 8064,52 1935,48 10000,00 

ΤΜΗΜΑ 7 Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Μηχανολογικά) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7956,72 1909,61 9866,33 

ΤΜΗΜΑ 8 Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Ηλεκτρολογικά) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 17741,94 4258,06 22000,00 

ΤΜΗΜΑ 9 Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Επικοινωνίας) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4032,26 967,74 5000,00 

ΤΜΗΜΑ 10 Υπολογιστές Desktop ΤΕΜΑΧΙΟ 3 9677,42 2322,58 12000,00 

ΤΜΗΜΑ 11 Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης (HPC) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 16129,03 3870,97 20000,00 

ΤΜΗΜΑ 12 Laptop ΤΕΜΑΧΙΟ 5 16129,03 3870,97 20000,00 

ΤΜΗΜΑ 13 Αυτόνομες Συσκευές για Βαθιά Μάθηση και Τεχνητή όραση ΤΕΜΑΧΙΟ 8 12096,77 2903,23 15000,00 

ΤΜΗΜΑ 14 3D Εκτυπωτής Τύπου Α ΤΕΜΑΧΙΟ 1 40322,58 9677,42 50000,00 

ΤΜΗΜΑ 15 3D Εκτυπωτής Τύπου Β ΤΕΜΑΧΙΟ 1 36290,32 8709,68 45000,00 

ΤΜΗΜΑ 16 Φορτηγό μεταφοράς των Ρομπότ και υλικών ΤΕΜΑΧΙΟ 1 32258,06 7741,94 40000,00 

ΤΜΗΜΑ 17 Drone A και παρελκόμενα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 20161,29 4838,71 25000,00 

ΤΜΗΜΑ 18 Drone Β και παρελκόμενα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6451,61 1548,39 8000,00 

ΤΜΗΜΑ 19 Αυτόματος αναλυτής οίνου τεχνολογίας FTIR ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38000,00 9120,00 47120,00 

ΤΜΗΜΑ 20 

1. Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας, 
συνδεδεμένο με δειγματολήπτη υπερκείμενης φάσης, Τεμάχια (1) 
2. Φασματοφωτόμετρο FT-Near IR και εξαρτήματα για μέτρηση σε 
στερεά, υγρά και σκόνες, Τεμάχια (1) 
3. Ατομική απορρόφηση (AAS) με φούρνο γραφίτη, Τεμάχια (1) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 125000,00 30000,00 155000,00 

ΤΜΗΜΑ 21 
Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με ανιχνευτές: 
Ορατού Υπεριώδους με διάταξη διόδων (PDA), ανιχνευτής δείκτη 
διάθλασης (RI) και Φθορισμομετρικό Ανιχνευτή (FLD) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 50000,00 12000,00 62000,00 

ΤΜΗΜΑ 22 

1. Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή περιστροφικής εξάτμισης, Τεμάχια (1) 
3. Ψυχόμενος Επωαστικός κλίβανος χωρητικότητας 196L, Τεμάχια (2) 
4. Αυτόκαυστο κάθετου τύπου χωρητικότητας 20L, Τεμάχια (1) 
5. Κλίβανος ξήρανσης, με βεβιασμένη κυκλοφορία, από 52 έως 150 λίτρα, 
Τεμάχια (2) 
6. Ανακινούμενος επωαστήρας, τύπου κλιβάνου, 80 και 150 λίτρα, 
Τεμάχια (2) 
7. Ζυγός ακριβείας έως 320g/ 0,1mg και 0,01 g, Τεμάχια (2) 
8. Επιτραπέζια Ψυχόμενη φυγόκεντρος και εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 
9. Ψηφιακό Λουτρό Υπερήχων 4 Λίτρων, Τεμάχια (1) 
10. Διαφραγματική αντλία κενού, Τεμάχια (1) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 42350,00 10164,00 52514,00 

ΤΜΗΜΑ 23 

1. Μύλος άλεσης Συνοδευόμενος από: 1) Ρότορα 12άρι από ανοξείδωτο 
ατσάλι 2) Φίλτρα 1 & 0,5mm από ανοξείδωτο ατσάλι, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή απόσταξης για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών, κρασιού, 
μπύρας και ανίχνευση αζώτου και εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 14500,00 3480,00 17980,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1027806,72 246673,61 1274480,33 

 
Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων τμημάτων είτε β) για ένα ή 
περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  τιμής, ανά τμήμα (ομάδα) ειδών. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 του ν. 4782/2021 ( 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του 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,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» του άρθρου 4 
του π.δ. 118/07 (Α΄150).  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών του ν. 
3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με 

αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 τον Ν. 4485/4.8.2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

 Τον εκάστοτε ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ. 
 Την απόφαση χρηματοδότησης και του τεχνικού δελτίου της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω 

προγράμματος. 
 Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος της 96η [26/05/2021 (Θέμα 3.3) Συνεδρίαση Επιτροπής 
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Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ] με θέμα την έγκριση διενέργειας του υπ’ αριθ. 19032/2021 
αιτήματος για διαγωνισμού. 

 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 και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Σάββατο 26/7/2021 και ώρα 15:00. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

Του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
Σάββατο 19/6/2021 

Σάββατο 19/6/2021 
και ώρα 09:00 

Δευτέρα 26/7/2021 
και ώρα 15:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 11:00 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο Σύστημα Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
του διαγωνισμού. 
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα 
του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (πχ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ.) 
αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η 
ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια 
ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας 
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω 
διαδικασία επαναλαμβάνεται. 
Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση 
αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 
 

1.6 Δημοσιότητα 

 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31/5/2021 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 04/06/2021 με αριθ. προκήρυξης στην 
ΕΕ  2021/S 107-279080.  
 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 134083 και ημερομηνία δημοσίευσης 
19/06/2021 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στην Θεσσαλονίκη και Καβάλα. 
 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): rc.ihu.gr στις 18-06-2021. 
 
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο (νομαρχιακό και τοπικό) βαρύνει αναλογικά τον/τους 
Ανάδοχο/Αναδόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 και των παρ. 10, 12 του άρθρου 379 του 
Ν. 4412/2016. Τα έξοδα αθροιστικά δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 575,00€ με ΦΠΑ, μετά από την 
προκοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων του Τμήματος 
Διαχείρισης Έργων της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ. Στην περίπτωση 
άγονου διαγωνισμού τα έξοδα θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 
 

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 με αριθ. ΕΛΚΕ_2021_22642/2021 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ : 21PROC008779394) 
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
3. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της, 
4. τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή επί όλων των ανωτέρω και της διαδικασίας, ειδικά για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 
σχετικά δικαιολογητικά, δυνάμει της παρ. 2, του άρθρου 67, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 

 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) 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 
υποβάλλονται είτε 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 πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

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

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 107, παρ.17, του Ν.4497/2017). 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

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

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης και ισχύος της σχετικής σύμβασης, διερμηνεία 
ή μετάφραση από ή/ και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή, 
αυτές θα εξασφαλίζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 
 
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 Ε.Τ.Α.Α. - 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 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 
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εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Τα σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσας 
διακήρυξης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
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, που 
ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠA του κάθε τμήματος  της Σύμβασης, μη 
συνυπολογιζόμενου της παράτασης της σύμβασης, ήτοι: 
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ΤΜΗΜΑ 1 Έμπειρο Ρομπότ (master) με αισθητήρες και παρελκόμενα 129032,26 2580,65 

ΤΜΗΜΑ 2 
Ρομπότ Βοηθός (slave) με αισθητήρες και παρελκόμενα με δυνατότητα να σηκώσει και να μεταφέρει 
μεγάλα φορτία 

120967,74 2419,35 

ΤΜΗΜΑ 3 Ρομποτικός Βραχίονας 7 βαθμών ελευθερίας 80645,16 1612,90 

ΤΜΗΜΑ 4 Ρομποτικός Βραχίονας 6 βαθμών ελευθερίας 38709,68 774,19 

ΤΜΗΜΑ 5 Ρομποτικό χέρι 5 δακτύλων 161290,32 3225,81 

ΤΜΗΜΑ 6 Ρομποτική αρπάγη 2 δακτύλων 8064,52 161,29 

ΤΜΗΜΑ 7 Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Μηχανολογικά) 7956,72 159,13 
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ΤΜΗΜΑ 8 Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Ηλεκτρολογικά) 17741,94 354,84 

ΤΜΗΜΑ 9 Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Επικοινωνίας) 4032,26 80,65 

ΤΜΗΜΑ 10 Υπολογιστές Desktop 9677,42 193,55 

ΤΜΗΜΑ 11 Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης (HPC) 16129,03 322,58 

ΤΜΗΜΑ 12 Laptop 16129,03 322,58 

ΤΜΗΜΑ 13 Αυτόνομες Συσκευές για Βαθιά Μάθηση και Τεχνητή όραση 12096,77 241,94 

ΤΜΗΜΑ 14 3D Εκτυπωτής Τύπου Α 40322,58 806,45 

ΤΜΗΜΑ 15 3D Εκτυπωτής Τύπου Β 36290,32 725,81 

ΤΜΗΜΑ 16 Φορτηγό μεταφοράς των Ρομπότ και υλικών 32258,06 645,16 

ΤΜΗΜΑ 17 Drone A και παρελκόμενα 20161,29 403,23 

ΤΜΗΜΑ 18 Drone Β και παρελκόμενα 6451,61 129,03 

ΤΜΗΜΑ 19 Αυτόματος αναλυτής οίνου τεχνολογίας FTIR 38000,00 760,00 

ΤΜΗΜΑ 20 

1. Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας, συνδεδεμένο με 
δειγματολήπτη υπερκείμενης φάσης, Τεμάχια (1) 
2. Φασματοφωτόμετρο FT-Near IR και εξαρτήματα για μέτρηση σε στερεά, υγρά και σκόνες, Τεμάχια 
(1) 
3. Ατομική απορρόφηση (AAS) με φούρνο γραφίτη, Τεμάχια (1) 

125000,00 2500,00 

ΤΜΗΜΑ 21 
Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με ανιχνευτές: Ορατού Υπεριώδους με διάταξη 
διόδων (PDA), ανιχνευτής δείκτη διάθλασης (RI) και Φθορισμομετρικό Ανιχνευτή (FLD) 

50000,00 1000,00 

ΤΜΗΜΑ 22 

1. Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή περιστροφικής εξάτμισης, Τεμάχια (1) 
3. Ψυχόμενος Επωαστικός κλίβανος χωρητικότητας 196L, Τεμάχια (2) 
4. Αυτόκαυστο κάθετου τύπου χωρητικότητας 20L, Τεμάχια (1) 
5. Κλίβανος ξήρανσης, με βεβιασμένη κυκλοφορία, από 52 έως 150 λίτρα, Τεμάχια (2) 
6. Ανακινούμενος επωαστήρας, τύπου κλιβάνου, 80 και 150 λίτρα, Τεμάχια (2) 
7. Ζυγός ακριβείας έως 320g/ 0,1mg και 0,01 g, Τεμάχια (2) 
8. Επιτραπέζια Ψυχόμενη φυγόκεντρος και εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 
9. Ψηφιακό Λουτρό Υπερήχων 4 Λίτρων, Τεμάχια (1) 
10. Διαφραγματική αντλία κενού, Τεμάχια (1) 

42350,00 847,00 

ΤΜΗΜΑ 23 

1. Μύλος άλεσης Συνοδευόμενος από: 1) Ρότορα 12άρι από ανοξείδωτο ατσάλι 2) Φίλτρα 1 & 0,5mm 
από ανοξείδωτο ατσάλι, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή απόσταξης για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών, κρασιού, μπύρας και ανίχνευση αζώτου 
και εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 

14500,00 290,00 

 
Σε περίπτωση προσφοράς σε περισσότερα από ένα τμήμα, θα πρέπει να κατατεθούν διαφορετικές 
εγγυητικές επιστολές, δηλαδή μία για κάθε τμήμα, ή μία συνολική που να καλύπτει όλα τα προσφερόμενα 
τμήματα. 
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, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η 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/και   
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 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
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. 
ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
 
2.2.3.3. 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,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.6.2 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 εξ αμελείας 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 του σχετικού γεγονότος.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα 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. 
 
2.2.3.4. 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  
 
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3. 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). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. 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. 
 
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 
Κριτήρια Επιλογής  

 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας εκδιδόμενα από επίσημα Ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της 
ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία να επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα του 
παρεχόμενου εξοπλισμού. 
 
2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.6.1 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 
και 2.2.5 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 II, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1. 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
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προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
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)  
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. 
 
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. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 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 τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ 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. 
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω 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 2.2.3.3, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
ε) (Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης), 
στ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
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περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
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 αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 
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.4. 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.  

21PROC008781063 2021-06-17



 

 
 

Σελίδα 22 
 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.5. 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. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα (ομάδα) ειδών.  
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 
Ηλεκτρονική Διαδικασία 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr 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 άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 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 τις διατάξεις της 
Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
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αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 
 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη 
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των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 
του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 κατά την υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των 
ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74  του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 
του Ν.4412/2016,  
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 84 του Ν.4412/2016. 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε). 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  I της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την 
τιμή, ανά τμήμα (ομάδα) ειδών.  
 
Α. Τιμές 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 
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 0,6%. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο  B του Παραρτήματος I της 
παρούσας διακήρυξης.  
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν επιτρέπεται,   
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα: 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
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Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, 
τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή 
υποψήφιους 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, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Ν. 4412/2016 (Ν.4782/2021 ΦΕΚ Α΄36) και 
κατόπιν της αντικατάστασης του άρθρου 102. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογη-
τικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), 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 που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. 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 - 2.2.6  αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
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, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 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 κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 
324 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,, 
και 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, 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.  
 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 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.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
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Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
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 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των  ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
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πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII 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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 
4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Για την καλή λειτουργία των παραληφθέντων ειδών κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
που θα προτείνει με την προσφορά του και προσαυξημένο κατά τρεις μήνες, ο ανάδοχος υποχρεούται 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των ειδών. Για το 
προτεινόμενο διάστημα αυτό ο ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει 
χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής :  

• Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής 
λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
του ενός (1) έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. Η 
εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, εγκατεστημένων και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.  

• Η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη των ειδών προερχόμενη από την συνήθη 
και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά 
(όπου υπάρχουν) κλπ.  

• Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του 
τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα 
από τον κατασκευαστικό οίκο.  
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• Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα 
τις κάνει η αναθέτουσα αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο 
τρόπο που θα αποφασίζεται από αυτήν.  

• Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης 
(όπου απαιτείται), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε τα είδη να είναι 
πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.  

• Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
ειδών.  

 

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 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, προσκομί-
ζοντας 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 2.2.6.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
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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. 
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
το 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε τμήματος μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των 
υλικών του τμήματος  από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει συσταθεί από την αναθέτουσα αρχή.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν:  
• Τιμολόγιο / Δελτίο Αποστολής.  
• Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και 

ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν. 
• Αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
• Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147).  
• Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου  (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 3335/2014).  
• Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού 
του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθ. 1191/14-3-
2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  
• Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ 
Β΄969/22-3-2017).  
• Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών), 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 
με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. (Tα ειδικότερα θέματα σχετικά με το χρόνο, τρόπο και τη 
διαδικασία απόδοσής της, θα οριστούν κατόπιν έκδοσης της σχετικής Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στο εν λόγω 
άρθρο).  
• Η ως άνω κράτηση υπέρ του Δημοσίου, υπάγεται σε χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του 
ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. 
• Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 
Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43), θα παρακρατηθεί 
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φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου 
ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).  
• Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας 
σύμβασης με τον ανάδοχο. 
 

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 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 6.1.2 και 6.4.2.  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  
 
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 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
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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 στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 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 προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των ειδών εκάστου τμήματος εντός τριών 
(3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Τα είδη παραδίδονται στους χώρους που θα υποδείξει εγγράφως το εργαστήριο ΑΜΑ του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

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

 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Ο ποιοτικός έλεγχος δύναται να γίνει με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:  
α) Με μακροσκοπική εξέταση.  
β) Με πρακτική δοκιμασία.  
γ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με τον προς προμήθεια 
εξοπλισμό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.  
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  
α) να παραλάβει τον εξοπλισμό,  
β) να παραλάβει τον εξοπλισμό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης,  
γ) να απορρίψει τον εξοπλισμό.  
Αν υπάρξει κόστος για τη διενέργεια κάποιου από τους παραπάνω ελέγχους, αυτό θα επιβαρύνει τον 
ανάδοχο.  
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληφθέντα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 
Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 
 
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους :  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αναθέτουσα αρχή 
και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
Ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Επιτροπή Παραλαβής 
να μπορεί να ελέγξει τα είδη που θα παραληφθούν. 
Η παράδοση θα γίνει από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τον πίνακα ειδών της σύμβασης.  
Η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του αναδόχου, συμπληρώνει Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, 
στο οποίο καταγράφεται ο αριθμός, το είδος και οι σειριακοί αριθμοί (serial numbers) των προϊόντων που 
παραδίδονται – παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Το Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής συμπληρώνεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή 
Παραλαβής, ένα για τον ανάδοχο και δύο για την αναθέτουσα αρχή) και υπογράφεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής.  
Από τη στιγμή παράδοσης των ειδών, αρχίζει μια περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας (πρακτική 
δοκιμασία), διάρκειας ενός (1) μήνα  για όλα τα είδη.  
Στο τέλος της δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα στο είδος, θα γίνει η 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του και η Επιτροπή Παραλαβής  συντάσσει Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής,  στο οποίο καταγράφεται ο αριθμός, το είδος και οι σειριακοί αριθμοί (serial 
numbers) των προϊόντων που παραδίδονται – παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν. Το Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής συμπληρώνεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή 
Παραλαβής, ένα για τον αναδόχου και δύο για την αναθέτουσα αρχή) και υπογράφεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
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σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης. 
 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. 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. 
 
6.4.2. 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. 
 
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης.  
 

6.6 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. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
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προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης.  
 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
 
 

 

 
      Καθηγητής Σταμάτιος Αγγελόπουλος 

                                                                 Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
   του ΔΙΠΑΕ 

Stamatios 
Angelopo
ulos

Digitally signed 
by Stamatios 
Angelopoulos 
Date: 2021.06.17 
12:58:34 +03'00'
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 
Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα 
ερευνητικά, αναπτυξιακά και παροχής υπηρεσιών έργα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του. Την ευθύνη 
λειτουργίας τους έχει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης στην οποίας προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος 
Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης κ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ. Το ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Ίδρυμα καλύπτει τους τομείς της βασικής, 
της εφαρμοσμένης και της τεχνολογικής έρευνας. 
Το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) Κεφάλαιο Η΄: Ειδικοί Λογαριασμοί 
Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας «είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που 
προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη 
δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων 
και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών 
και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, 
παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης 
επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών 
υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι.» (Άρθρο 50, παρ. 2, Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017). 
 
Οργανωτική δομή της Α.Α. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 52, Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) «Διοίκηση και Διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.». 
1. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι: α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Επιτροπή). β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.  
2. α. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Μονάδα) είναι η αρμόδια 
υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.. β. Ο Προϊστάμενος της 
Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και 
ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον Ε.Λ.Κ.Ε.  
3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε προγράμματος/έργου ευθύνεται για την εκτέλεση του φυσικού 
αντικειμένου του. 
4. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.: 
α. Εγκρίνει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., β. παρακολουθεί και ελέγχει την 
επιστημονική στρατηγική και τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του και γ. αποφασίζει, 
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής έως το τέλος του τρίτου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή 
των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51 μεταξύ του 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση των αναγκών τους». 
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Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές  
Δεν υπάρχουν υφιστάμενες υποδομές οι οποίες να σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης εκτός από 
τη γενικότερη υποδομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σκοπός της σύμβασης είναι η απόκτηση κατάλληλου και εξειδικευμένου εξοπλισμού για την ανάπτυξη 
μιας ολοκληρωμένης (υπό την έννοια της ενσωμάτωσης πολλών δεξιοτήτων) καινοτόμου τεχνολογίας με 
όνομα «Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων (ΤΕΓΕΑ)» για βέλτιστη συνεργασία μιας ομάδας 
τροχήλατων ρομπότ εφοδιασμένων με αισθητήρια ηλεκτρονικά όργανα καθώς και με βραχίονες στους 
οποίους προσαρμόζονται κατάλληλα εργαλεία. Η (επίγεια) ομάδα των ρομπότ θα εφοδιάζεται με χάρτες 
πλοήγησης από εναέρια πολύπτερα. Σκοπός είναι η μαζική αυτοματοποίηση επιλεγμένων αμπελουργικών 
εργασιών με μακροπρόθεσμο στόχο την ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρουσίας στον αμπελώνα κατά 
την παραγωγική διαδικασία. 
 
Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης: Δεν υφίσταται κάποια ειδική διάταξη ή απόφαση που σχετίζεται με 
την ωριμότητα της Σύμβασης, εκτός από το φυσικό αντικείμενο στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαραίτητες ερευνητικές διαδικασίες και οι εμπλεκόμενες τεχνολογίες είναι ώριμες να διασφαλίσουν την 
αρμονική ολοκλήρωση του έργου. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Κατανομή στα Τμήματα κατά είδος 
 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

Π
ΕΡ

ΙΓ
Ρ

Α
Φ

Η
 

ΕΞ
Ο

Π
Λ

ΙΣ
Μ

Ο
Υ

 

Π
Ο

ΣΟ
ΤΗ

ΤΑ
 

(Τ
ΕΜ

Α
Χ

ΙΑ
) 

ΤΜΗΜΑ 1 Έμπειρο Ρομπότ (master) με αισθητήρες και παρελκόμενα 2 

ΤΜΗΜΑ 2 
Ρομπότ Βοηθός (slave) με αισθητήρες και παρελκόμενα με δυνατότητα να σηκώσει και 
να μεταφέρει μεγάλα φορτία 

1 

ΤΜΗΜΑ 3 Ρομποτικός Βραχίονας 7 βαθμών ελευθερίας 2 

ΤΜΗΜΑ 4 Ρομποτικός Βραχίονας 6 βαθμών ελευθερίας 1 

ΤΜΗΜΑ 5 Ρομποτικό χέρι 5 δακτύλων 2 

ΤΜΗΜΑ 6 Ρομποτική αρπάγη 2 δακτύλων 4 

ΤΜΗΜΑ 7 Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Μηχανολογικά) 1 

ΤΜΗΜΑ 8 Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Ηλεκτρολογικά) 1 

ΤΜΗΜΑ 9 Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Επικοινωνίας) 1 

ΤΜΗΜΑ 10 Υπολογιστές Desktop 3 

ΤΜΗΜΑ 11 Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης (HPC) 2 

ΤΜΗΜΑ 12 Laptop 5 

ΤΜΗΜΑ 13 Αυτόνομες Συσκευές για Βαθιά Μάθηση και Τεχνητή όραση 8 

ΤΜΗΜΑ 14 3D Εκτυπωτής Τύπου Α 1 
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ΤΜΗΜΑ 15 3D Εκτυπωτής Τύπου Β 1 

ΤΜΗΜΑ 16 Φορτηγό μεταφοράς των Ρομπότ και υλικών 1 

ΤΜΗΜΑ 17 Drone A και παρελκόμενα 1 

ΤΜΗΜΑ 18 Drone Β και παρελκόμενα 1 

ΤΜΗΜΑ 19 Αυτόματος αναλυτής οίνου τεχνολογίας FTIR 1 

ΤΜΗΜΑ 20 

1. Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας, συνδεδεμένο 
με δειγματολήπτη υπερκείμενης φάσης, Τεμάχια (1) 
2. Φασματοφωτόμετρο FT-Near IR και εξαρτήματα για μέτρηση σε στερεά, υγρά και 
σκόνες, Τεμάχια (1) 
3. Ατομική απορρόφηση (AAS) με φούρνο γραφίτη, Τεμάχια (1) 

1 

ΤΜΗΜΑ 21 
Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με ανιχνευτές: Ορατού Υπεριώδους 
με διάταξη διόδων (PDA), ανιχνευτής δείκτη διάθλασης (RI) και Φθορισμομετρικό 
Ανιχνευτή (FLD) 

1 

ΤΜΗΜΑ 22 

1. Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή περιστροφικής εξάτμισης, Τεμάχια (1) 
3. Ψυχόμενος Επωαστικός κλίβανος χωρητικότητας 196L, Τεμάχια (2) 
4. Αυτόκαυστο κάθετου τύπου χωρητικότητας 20L, Τεμάχια (1) 
5. Κλίβανος ξήρανσης, με βεβιασμένη κυκλοφορία, από 52 έως 150 λίτρα, Τεμάχια (2) 
6. Ανακινούμενος επωαστήρας, τύπου κλιβάνου, 80 και 150 λίτρα, Τεμάχια (2) 
7. Ζυγός ακριβείας έως 320g/ 0,1mg και 0,01 g, Τεμάχια (2) 
8. Επιτραπέζια Ψυχόμενη φυγόκεντρος και εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 
9. Ψηφιακό Λουτρό Υπερήχων 4 Λίτρων, Τεμάχια (1) 
10. Διαφραγματική αντλία κενού, Τεμάχια (1) 

1 

ΤΜΗΜΑ 23 

1. Μύλος άλεσης Συνοδευόμενος από: 1) Ρότορα 12άρι από ανοξείδωτο ατσάλι 2) 
Φίλτρα 1 & 0,5mm από ανοξείδωτο ατσάλι, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή απόσταξης για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών, κρασιού, μπύρας και  
ανίχνευση αζώτου και εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 

1 
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Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα (πίνακες συμμόρφωσης) 
 
ΤΜΗΜΑ 1. Έμπειρο Ρομπότ (master) με αισθητήρες και παρελκόμενα, Τεμάχια (2) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Κινούμενο ρομπότ με τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:    

1. Τροχήλατο ρομπότ με τέσσερις τροχούς  NAI   

2. 
Η αρχιτεκτονική ελέγχου του ρομπότ να είναι ανοιχτού 
κώδικα και να βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα ROS  

NAI   

3. 
H επικοινωνία για τον έλεγχο του ρομπότ να γίνεται 
μέσω WIFI 802.11n 

NAI   

4. Να διαθέτει συνδεσιμότητα μέσω θυρών USB και RJ45 NAI   

5. Να διαθέτει βάρος μικρότερο από 170 kg NAI   

6. 
Να είναι σχεδιασμένο για λειτουργία και για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

NAI   

7. 
Να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 2,5 μέτρα ανά 
δευτερόλεπτο 

NAI   

8. 
Να διαθέτει αυτονομία τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη 
των 10 ωρών σε συνεχόμενη κίνηση 

NAI   

9. 
Να διαθέτει διαστάσεις μικρότερες ή ίσες από 1050 x 
650 x 550 mm σε κάθε πλευρά 

NAI   

10. 
Να μπορεί να σηκώσει και να κινήσει βάρος 
τουλάχιστον έως και 200 kg 

NAI   

11. 
Να διαθέτει 4 κατευθυνόμενους τροχούς που να 
χρειάζονται ισχύ χαμηλότερη ή ίση από 550 Watt 

NAI   

12. 
Να διαθέτει μπαταρίες τύπου LiFePO4 με τουλάχιστον 
χωρητικότητα ίση με 30 Ah, παρέχοντας dc τάση 48 V 

NAI   

13. Να μπορεί να αναρριχηθεί σε κλίση τουλάχιστον 20% NAI   

14. 
Να μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες από -10 
έως +45 βαθμούς Κελσίου 

NAI   

 Αισθητήρας 3D Laser:    

15. 
Το τροχήλατο ρομπότ να διαθέτει αισθητήρα 3D laser 
ανίχνευσης αντικειμένων βασισμένη σε τεχνολογία 
LiDAR 

NAI   

16. 
Ο αισθητήρας LiDAR να διαθέτει αριθμό ακτίνων 
μεγαλύτερο από 30 

NAI   

17. Ο αισθητήρας να διαθέτει οπτικό πεδίο 360x90 μοίρες NAI   

18. 
O αισθητήρας να μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα σε 
απόσταση τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από 100 
μέτρα 

NAI   

19. Ο αισθητήρας να διαθέτει ανάλυση στον κάθετο NAI   
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άξονα κάτω από 3 μοίρες 

20. 
Ο αισθητήρας να διαθέτει ανάλυση στον οριζόντιο 
άξονα κάτω από 0,5 μοίρες 

NAI   

21. 
Ο αισθητήρας να διαθέτει μήκος κύματος laser 905 
nm 

NAI   

22. 
Ο αισθητήρας να διαθέτει τυφλό σημείο όπου δεν 
μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα μικρότερο ή ίσο 
από 10 cm 

NAI   

23. 
Η έξοδος του αισθητήρα να γίνεται μέσω θύρας 
Ethernet 100 Mbps χρησιμοποιώντας UDP πακέτα 

NAI   

24. 
Το βάρος του αισθητήρα να είναι μικρότερο από 1 
κιλό (χωρίς να περιλαμβάνονται καλώδια) 

NAI   

25. 
Οι διαστάσεις του αισθητήρα να είναι μικρότερες ή 
ίσες από 10 εκατοστά σε διάμετρο και 12 εκατοστά σε 
ύψος 

NAI   

26. 
Ο αισθητήρας να καταναλώνει τυπικά κάτω από 15 
Watt ισχύ κατά την λειτουργία του 

NAI   

 Αισθητήρες 2D Laser:    

27. 
Το τροχηλάτο ρομπότ να διαθέτει δύο αισθητήρες 2D 
laser 

NAI   

28. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν τουλάχιστον 270 
μοίρες πεδίο οπτικό πεδίο 

NAI   

29. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν ανάλυση 
μικρότερη ή ίση από 0,25 μοίρες 

NAI   

30. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν μήκος κύματος 
laser 905 nm 

NAI   

31. 
Οι αισθητήρες 2D laser να μπορούν να ανιχνεύσουν 
αντικείμενα σε απόσταση μέχρι και 60 μέτρα 

NAI   

32. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν χρόνο σάρωσης 
μικρότερο ή ίσο από 25 msec ανά σάρωση 

NAI   

33. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν επίπεδο ήχου 
μικρότερο ή ίσο από 25 dB 

NAI   

34. Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν θύρα USB 2.0 NAI   

35. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν έξοδο ανοιχτού 
συλλέκτη NPN  

NAI   

36. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν ειδικά 
σχεδιασμένο σύστημα εντολών SCIP Ver.2.0 

NAI   

37. 

Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν αντοχή σε 
δονήσεις με χαρακτηριστικά 1,55 mm πλάτους και 
συχνότητας 10 έως 55 Hz για 2 ώρες και στους 3 
άξονες 

NAI   

38. 

Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν αντοχή σε 
σύγκρουση με επιτάχυνση 196 μέτρα ανά second στο 
τετράγωνο 
και στους 3 άξονες 

NAI   
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39. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν βάρος μικρότερο 
από 400 γραμμάρια 

NAI   

 Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης: NAI   

40. 
Το τροχηλάτο ρομπότ να διαθέτει stereo κάμερα 
υψηλής ανάλυσης για ανάλυση εικόνας 

NAI   

41. 
Η κάμερα να διαθέτει ανάλυση εικόνας 1920x1080 
στα 30 frames ανά δευτερόλεπτο 

NAI   

42. 
Η κάμερα να διαθέτει ανάλυση εικόνας 1280x720 στα 
60 frames ανά δευτερόλεπτο 

NAI   

43. 
Η κάμερα να διαθέτει ανάλυση εικόνας 672x376 στα 
100 frames ανά δευτερόλεπτο 

NAI   

44. Η κάμερα να δίνει την έξοδο σε τύπο YUV 4:2:2 NAI   

45. 
Η κάμερα να διαθέτει τύπο RGB αισθητήρα 1/3” 4MP 
CMOS 

NAI   

46. Η κάμερα να διαθέτει εστιακή απόσταση 2,8mm NAI   

47. 
Η κάμερα να μπορεί να ανιχνεύσει βάθος σε 
απόσταση τουλάχιστον από 0.5 έως 25 μέτρα 

NAI   

48. 
Η κάμερα να διαθέτει ακρίβεια στην ανίχνευση 
βάθους μικρότερη από 4% σε απόσταση μικρότερη 
από 15 μέτρα 

NAI   

49. 
Η κάμερα να διαθέτει πάχος μικρότερο από 3,5 
εκατοστά και μήκος μικρότερο από 20 εκατοστά 

NAI   

 Συνδεσιμότητα: NAI   

50. 

Το έμπειρο ρομπότ να ενσωματώνει router που να 
επιτρέπει επικοινωνία μέσω 4G (LTE) – Cat 4 DL up to 
150 Mbps, UL up to 50Mbps, DC-HSPA+, UMTS, TD-
SCDMA, EDGE, GPRS 

NAI   

51. 

Το router να υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας 
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, 
HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet, 
SNMP 

NAI   

52. 
Το έμπειρο ρομπότ να διαθέτει εγκατεστημένο δέκτη 
GPS τύπου u-blox C099-F9P 

NAI   

53. Το έμπειρο ρομπότ να διαθέτει σταθμό βάσης GPS NAI   

 Λοιπά:    

54. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 
από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 2. Ρομπότ Βοηθός (slave) με αισθητήρες και παρελκόμενα με δυνατότητα να σηκώσει και να 
μεταφέρει μεγάλα φορτία, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Κινούμενο ρομπότ με τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:    

1. Τροχήλατο ρομπότ με τέσσερις τροχούς  NAI   

2. 

Οι διαστάσεις του ρομπότ (με τον βραχίονα 
διπλωμένο) να είναι:  
Μήκος: από 1200mm μέχρι 1250mm 
Πλάτος: από 700mm μέχρι 750mm 
Ύψος: από 1050mm μέχρι 1100mm 

NAI   

3. Το βάρος του να μη ξεπερνά τα 280 kg NAI   

4. Να αντέχει φορτίο βάρους τουλάχιστον 300 kg NAI   

5. Να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 2 m/s NAI   

6. 
Να διαθέτει αυτονομία για τουλάχιστον 4 ώρες 
συνεχόμενης κίνησης 

NAI   

7. Να λειτουργεί με μπαταρίες τύπου LiFePO4 60Ah@48V  NAI   

8. 
Να διαθέτει 4 ηλεκτροκινητήρες ισχύος τουλάχιστον 
1,2 KW ο καθένας 

NAI   

9. 
Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας του ρομπότ να 
είναι από 0οC μέχρι +40 οC  

NAI   

10. 
Να μπορεί να αναρριχηθεί σε κλίση μεγαλύτερη και 
ίση με 60% 

NAI   

11. 
Η αρχιτεκτονική ελέγχου του ρομπότ να είναι ανοιχτού 
κώδικα και να βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα ROS  

NAI   

12. 
H επικοινωνία για τον έλεγχο του ρομπότ να γίνεται 
μέσω WIFI 802.11n 

NAI   

13. 
Να διαθέτει συνδεσιμότητα μέσω θυρών USB, RJ45 
και HDMI 

NAI   

 Ενσωματωμένος ρομποτικός βραχίονας 
 
 

  

14. 
Να είναι φτιαγμένος από αλουμίνιο, πλαστικό και 
μέταλλο και η βάση του να μην ξεπερνά τα 190mm σε 
διάμετρο. 

NAI   

15. 
Να μην ξεπερνά τα 33,5kg σε βάρος (μαζί με το 
καλώδιο) 

NAI   

16. Να μπορεί να σηκώσει βάρος τουλάχιστον 10 kg NAI   

17. Να φτάνει τα 1300mm (τουλάχιστον) κατά την έκταση NAI   

18. Να είναι τουλάχιστον 6 βαθμών ελευθερίας NAI   

19. 
Να διαθέτει αρθρώσεις που να μπορούν να 
εκτελέσουν πλήρη περιστροφή, με ταχύτητα 

NAI   
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τουλάχιστον 120ο /s 

20. Να καταναλώνει ενέργεια από 350 μέχρι 615 W NAI   

21. 
Να διαθέτει τουλάχιστον 17 ρυθμιζόμενες λειτουργίες 
ασφαλείας 

NAI   

22. 
Να διαθέτει πιστοποιήσεις: EN ISO 13849-1, PLd 
Category 3, EN ISO 10218-1, IP54 

NAI   

23. 
Να μπορεί να ασκεί δύναμη τουλάχιστον 100Ν, με 
ακρίβεια όχι χειρότερη από 5,5Ν 

NAI   

24. 
Να μπορεί να ασκεί ροπή τουλάχιστον 10Νm, με 
ακρίβεια όχι χειρότερη από 0,5Nm 

NAI   

25. 
Να μπορεί να εκτελεί κινήσεις με επαναληψιμότητα 
+/- 0,05mm 

NAI   

26. Να αναπτύσσει ταχύτητα (TCP) τουλάχιστον 1m/s  NAI   

27. Να μην παράγει θόρυβο πάνω από τα 65 dB NAI   

28. 
Να διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους και 2 αναλογικές 
εξόδους 

NAI   

29. Να διαθέτει θύρα υποδοχής M8 8-pin NAI   

30. 
Να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας από 0 μέχρι 
50°C και σε περιβάλλον υγρασίας μέχρι 90% RH 

NAI   

 Ρομποτική Αρπάγη 
 
 

  

31. 
Να μπορεί να σηκώσει μέχρι 2 κιλά σε κατακόρυφη 
θέση και μέχρι 5 κιλά σε οριζόντια θέση 

ΝΑΙ   

32. 
Να έχει συνολικό άνοιγμα λαβής (ρυθμιζόμενο) μέχρι 
110 mm 

ΝΑΙ   

33. Να εκτελεί κινήσεις με επαναληψιμότητα 0,1mm ΝΑΙ   

34. 
Να έχει τυπική ακρίβεια τοποθέτησης άκρων στην 
λαβή 0,1mm 

ΝΑΙ   

35. 
Να έχει δύναμη λαβής (ρυθμιζόμενη) από 3Ν  μέχρι 40 
Newton με τυπική απόκλιση  ±25% 

ΝΑΙ   

36. 
Να αναπτύσσει ταχύτητα λαβής από 38mm/s μέχρι 
127mm/s, με χρόνο εκτέλεσης λαβής από 0,06s μέχρι 
0.21s 

ΝΑΙ   

37. 
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 0°C μέχρι 
60°C  

ΝΑΙ   

38. 
Να λειτουργεί με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 
BLDC 

ΝΑΙ   

39. Να είναι πιστοποιημένη κατά IP54 ΝΑΙ   

40. 
Μέγιστων διαστάσεων (μήκος x πλάτος x ύψος): 
213mm(max) x 149mm(max) x 36mm(max)  

ΝΑΙ   

41. Να μην ξεπερνά το 1 κιλό σε βάρος  ΝΑΙ   

42. 
Να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας από 5 μέχρι 
50°C και σε περιβάλλον υγρασίας μέχρι 95% RH 

ΝΑΙ   

43. Να έχει προσδόκιμο ζωής τουλάχιστον 30000 ώρες ΝΑΙ   

 Αισθητήρας 3D Laser:    
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44. 
Το ρομπότ βοηθός να διαθέτει αισθητήτα 3D laser 
ανίχνευσης αντικειμένων βασισμένη σε τεχνολογία 
LiDAR 

NAI   

45. 
Ο αισθητήρας LiDAR να διαθέτει αριθμό ακτίνων 
μεγαλύτερο από 30 

NAI   

46. Ο αισθητήρας να διαθέτει οπτικό πεδίο 360x90 μοίρες NAI   

47. 
O αισθητήρας να μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα σε 
απόσταση τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από 100 
μέτρα 

NAI   

48. 
Ο αισθητήρας να διαθέτει ανάλυση στον κάθετο 
άξονα κάτω από 3 μοίρες 

NAI   

49. 
Ο αισθητήρας να διαθέτει ανάλυση στον οριζόντιο 
άξονα κάτω από 0,5 μοίρες 

NAI   

50. 
Ο αισθητήρας να διαθέτει μήκος κύματος laser 905 
nm 

NAI   

51. 
Ο αισθητήρας να διαθέτει τυφλό σημείο όπου δεν 
μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα μικρότερο ή ίσο 
από 10 cm 

NAI   

52. 
Η έξοδος του αισθητήρα να γίνεται μέσω θύρας 
Ethernet 100 Mbps χρησιμοποιώντας UDP πακέτα 

NAI   

53. 
Το βάρος του αισθητήρα να είναι μικρότερο από 1 
κιλό (χωρίς να περιλαμβάνονται καλώδια) 

NAI   

54. 
Οι διαστάσεις του αισθητήρα να είναι μικρότερες ή 
ίσες από 10 εκατοστά σε διάμετρο και 12 εκατοστά σε 
ύψος 

NAI   

55. 
Ο αισθητήρας να καταναλώνει τυπικά κάτω από 15 
Watt ισχύ κατά την λειτουργία του 

NAI   

 Αισθητήρες 2D Laser: 
 
 

  

56. 
Το ρομπότ βοηθός να διαθέτει δύο αισθητήρες 2D 
laser 

NAI   

57. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν τουλάχιστον 270 
μοίρες πεδίο οπτικό πεδίο 

NAI   

58. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν ανάλυση 
μικρότερη ή ίση από 0,25 μοίρες 

NAI   

59. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν μήκος κύματος 
laser 905 nm 

NAI   

60. 
Οι αισθητήρες 2D laser να μπορούν να ανιχνεύσουν 
αντικείμενα σε απόσταση μέχρι και 60 μέτρα 

NAI   

61. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν χρόνο σάρωσης 
μικρότερο ή ίσο από 25 msec ανά σάρωση 

NAI   

62. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν επίπεδο ήχου 
μικρότερο ή ίσο από 25 dB 

NAI   

63. Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν θύρα USB 2.0 NAI   
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64. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν έξοδο ανοιχτού 
συλλέκτη NPN  

NAI   

65. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν ειδικά 
σχεδιασμένο σύστημα εντολών SCIP Ver.2.0 

NAI   

66. 

Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν αντοχή σε 
δονήσεις με χαρακτηριστικά 1.55 mm πλάτους και 
συχνότητας 10 έως 55 Hz για 2 ώρες και στους 3 
άξονες 

NAI   

67. 

Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν αντοχή σε 
σύγκρουση με επιτάχυνση 196 μέτρα ανά second στο 
τετράγωνο 
και στους 3 άξονες 

NAI   

68. 
Οι αισθητήρες 2D laser να διαθέτουν βάρος μικρότερο 
από 400 γραμμάρια 

NAI   

 Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης: 
 
 

  

69. 
Το τροχηλάτο ρομπότ να διαθέτει stereo κάμερα 
υψηλής ανάλυσης για ανάλυση εικόνας 

NAI   

70. 
Η κάμερα να διαθέτει ανάλυση εικόνας 1920x1080 
στα 30 frames ανά δευτερόλεπτο 

NAI   

71. 
Η κάμερα να διαθέτει ανάλυση εικόνας 1280x720 στα 
60 frames ανά δευτερόλεπτο 

NAI   

72. 
Η κάμερα να διαθέτει ανάλυση εικόνας 672x376 στα 
100 frames ανά δευτερόλεπτο 

NAI   

73. Η κάμερα να δίνει την έξοδο σε τύπο YUV 4:2:2 NAI   

74. 
Η κάμερα να διαθέτει τύπο RGB αισθητήρα 1/3” 4MP 
CMOS 

NAI   

75. Η κάμερα να διαθέτει εστιακή απόσταση 2,8mm NAI   

76. 
Η κάμερα να μπορεί να ανιχνεύσει βάθος σε 
απόσταση τουλάχιστον από 0,5 έως 25 μέτρα 

NAI   

77. 
Η κάμερα να διαθέτει ακρίβεια στην ανίχνευση 
βάθους μικρότερη από 4% σε απόσταση μικρότερη 
από 15 μέτρα 

NAI   

78. 
Η κάμερα να διαθέτει πάχος μικρότερο από 3,5 
εκατοστά και μήκος μικρότερο από 20 εκατοστά 

NAI   

 Συνδεσιμότητα: 
 
 

  

79. 

Το ρομπότ βοηθός να ενσωματώνει router που να 
επιτρέπει επικοινωνία μέσω 4G (LTE) – Cat 4 DL up to 
150 Mbps, UL up to 50Mbps, DC-HSPA+, UMTS, TD-
SCDMA, EDGE, GPRS 

NAI   

80. 

Το router να υποστηρίζει προτόκολα επικοινωνίας 
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, 
HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet, 
SNMP 

NAI   
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81. 
Το ρομπότ βοηθός να διαθέτει εγκατεστημένο δέκτη 
GPS τύπου u-blox C099-F9P 

NAI   

82. Το ρομπότ βοηθός να διαθέτει σταθμό βάσης GPS NAI   

 Λοιπά:    

83. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 
από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 3. Ρομποτικός Βραχίονας 7 βαθμών ελευθερίας, Τεμάχια (2) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Ρομποτικός Βραχίονας     

1. Βαθμοί ελευθερίας επτά (7) NAI   

2. Μέγιστο φορτίο με συνεχή κίνηση 2 Kg NAI   

3. Συνολικό βάρος έως 8.2 Kg NAI   

4. Μέγιστη απόσταση 902mm NAI   

5. Μέση κατανάλωση ισχύος έως 36W NAI   

6. Μέγιστη ταχύτητα 0.5m/s NAI   

7. Να περιλαμβάνεται λογισμικό επικοινωνίας NAI   

8. 
Να διαθέτει διεπαφές επικοινωνιών USB, Ethernet, 
HDMI, Wi-Fi και ψηφιακές 

NAI 
  

9. Να διαθέτει 2 θύρες διεπαφές επικοινωνιών Ethernet NAI   

10. 
Το προγραμματιστικό περιβάλλον διεπαφής να είναι 
συμβατό με W10 & Linux 

NAI 
  

11. 
Δυνατότητες προγραμματισμού σε C++, Python και 
στο MATLAB 

NAI 
  

12. 
Δυνατότητα ελέγχου μέσω της διεπαφής: θέση, 
ταχύτητα, ροπή και ρεύμα 

NAI 
  

13. Προστασία εισόδου : IP 33 NAI   

 Θερμοκρασία  Λειτουργίας : -30 °C to 35 °C NAI   

14. Συχνότητα Συστήματος Ελέγχου : 1kHz NAI   

15. 
Ενσωματωμένο 2D/3D σύστημα όρασης με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

NAI 
  

16. 
Αισθητήρας χρώματος : Resolution, frame rates (fps), 
field of view (FOV): up to 1920 x 
1080 @ up to 30 fps; FOV up to 65 +/- 3° (diagonal) 

NAI 
  

17. Focusing range: 30 cm έως το άπειρο NAI   

18. 
Αισθητήρας βάθους: Resolution, frame rates (fps), 
field of view (FOV): up to 480 x 270 
(16:9) @ up to 30 fps; FOV 72 +/- 3° (diagonal) 

NAI 
  

19. Ελάχιστη απόσταση βάθους (min-Z): 18 cm NAI   

20. Λοιπά:    

21. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 

ΝΑΙ   
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από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 
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ΤΜΗΜΑ 4. Ρομποτικός Βραχίονας 6 βαθμών ελευθερίας, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Χαρακτηριστικά του ρομποτικού βραχίονα:     

1. Βάρος > 25 kg  ΝΑΙ   

2. Μέγιστο Φορτίο έως 10 kg ΝΑΙ   

3. Ακτίνα δράσης τουλάχιστον 1200 mm ΝΑΙ   

4. 
Περιοχή γωνιών των αρθρώσεων: +/- 360° για όλες τις 
αρθρώσεις 

ΝΑΙ   

5. 
Ταχύτητα: Άρθρωσης: Μέγιστη 120/180°/sec. 
Εργαλείο: Περίπου 1 m/sec. 

ΝΑΙ   

6. Επαναληψιμότητα: τουλάχιστον +/- 0.1 mm ΝΑΙ   

7. Αποτύπωμα βάσης: τουλάχιστον 180 mm   ΝΑΙ   

8. Βαθμοί ελευθερίας: 6 περιστροφικές αρθρώσεις ΝΑΙ   

9. Συσκευή ελέγχου (Control box) ΝΑΙ   

10. 

I/O θύρες: τουλάχιστον 10 ψηφιακές εισόδους, 10 
ψηφιακές εξόδους, 4 αναλογικές εισόδους: 2 σε 
συσκευή ελέγχου (control box) και 2 στο εργαλείο, 2 
αναλογικές εξόδους 

ΝΑΙ   

11. 
Τροφοδοτικό εισόδων - εξόδων: 24 V 2A στη συσκευή 
ελέγχου  και 12 V/24 V 600 mA στο εργαλείο 

ΝΑΙ   

12. 
Επικοινωνία με TCP/IP:  IEEE 802.3u, 100BASE-TX, 
Ethernet socket  

ΝΑΙ   

13. Περιλαμβάνει Modbus TCP ΝΑΙ   

 
Προγραμματισμός: Πολλαπλής χρήσης διεπαφή 
χρήστη (Polyscope graphical user interface) με οθόνη 
αφής 12 ιντσών 

ΝΑΙ   

14. Στάθμη θορύβου: Να είναι συγκριτικά αθόρυβο ΝΑΙ   

15. Ταξινόμηση IP: IP54 ΝΑΙ   

16. 
Κατανάλωση ισχύος: Όχι μεγαλύτερη από 500 watt με 
τη χρήση ενός τυπικού προγράμματος 

ΝΑΙ   

17. 
Λειτουργία σε συνεργασία: Να έχει ελεγχθεί σύμφωνα 
με την παράγραφο 5.4.3 του EN ISO 10218-1:2011 και 
EN ISO 13849:2008 PL d 

ΝΑΙ   

18. Υλικά κατασκευής: Αλουμίνιο, πλαστικό ABS ΝΑΙ   

19. 
Θερμοκρασία λειτουργίας: Ο ρομποτικός βραχίονας 
να μπορεί να εργαστεί σε περιοχή θερμοκρασιών από 
0-50°C 

ΝΑΙ   

20. Τροφοδοσία: 100-240 VAC, 50-60 Hz ΝΑΙ   

21. Επιπλέον εξοπλισμός    

22. Βάση στήριξης του Ρομποτικού Βραχίονα 6 βαθμών ΝΑΙ   
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ελευθερίας  

23. Λοιπά    

24. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 
από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   

25. Προμηθευτής    

26. 
Ο προμηθευτής  θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 , 27001:2013, 
14001:2015. 

ΝΑΙ   

27. Εμπειρία Προμηθευτή. Τουλάχιστον 1 παρόμοιο έργο ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 5. Ρομποτικό χέρι 5 δακτύλων, Τεμάχια (2) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Ρομποτικό Χέρι πέντε (5) δακτύλων    

1. Ρομποτικό Χέρι πέντε (5) δακτύλων NAI   

2. 
Να διαθέτει πιστοποίηση έναντι βιομηχανικών 
ατυχημάτων από διεθνή φορέα ασφάλισης 

NAI   

3. Αριθμός αξόνων είκοσι (20) NAI   

4. Αναλογία ως προς το ανθρώπινο χέρι 1:1 NAI   

5. Αριθμός οδηγών μικρού δαχτύλου: 1 NAI   

6. Αριθμός οδηγών παράμεσου δαχτύλου: 1 NAI   

7. Αριθμός οδηγών μεσαίου δαχτύλου: 2 NAI   

8. Αριθμός οδηγών δείκτη: 2 NAI   

9. Αριθμός οδηγών αντίχειρα: 2 NAI   

10. Τάση λειτουργίας 24V NAI   

11. Διεπαφή επικοινωνίας RS-485 NAI   

12. Λοιπά:    

13. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 
από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 6. Ρομποτική αρπάγη 2 δακτύλων, Τεμάχια (4) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Ηλεκτρική αρπάγη μικρών αντικειμένων    

1. Ηλεκτρική αρπάγη μικρών αντικειμένων NAI   

2. Περιθώριο ανοίγματος ανά στέλεχος NAI   

3. Ελάχιστη δύναμη αρπάγης 75Ν NAI   

4. Μέγιστη δύναμη αρπάγης 300Ν NAI   

5. Χρόνος ανοίγματος στελεχών 0,49 sec NAI   

6. Χρόνος κλεισίματος στελεχών 0,49 sec NAI   

7. Ακρίβεια επαναληψιμότητας έως και 0,02mm NAI   

8. Επιτρεπτό μήκος δαχτύλου έως 80mm NAI   

9. Επιτρεπτή μάζα δαχτύλου έως 240g NAI   

10. Στάθμη ήχου λειτουργίας έως 70dB (A) το μέγιστο NAI   

11. Τάση λειτουργίας 24V NAI   

12. Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας 2A NAI   

 Λοιπά:    

13. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 
από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 7. Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Μηχανολογικά), Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

     

1. 
Βιομηχανικό Προφίλ Αλουμινίου 40*40 mm,  Slot 8 
mm, βαρέως τύπου, μήκους 2 m, (τεμάχια 20)  

NAI   

2. 
Βιομηχανικό Προφίλ Αλουμινίου 20*20 mm,  Slot 6 
mm, μήκους 2 m, (τεμάχια 20) 

NAI   

3. Μπουλόνια (Allen head screw)  5X40, (τεμάχια 500) NAI   

4. Μπουλόνια (Allen head screw) 5X20, (τεμάχια 500)  NAI   

5. Μπουλόνια (Allen head screw) 6X40, (τεμάχια 500) NAI   

6. Μπουλόνια (Allen head screw) 6X20, (τεμάχια 500) NAI   

7. Jagged Nuts M5 Slot 6, (τεμάχια 500) NAI   

8. Jagged Nuts M6 Slot 8, (τεμάχια 500) NAI   

9. Corner Connection 30x30 ή 40Χ40 Slot 8, (τεμάχια 200) NAI   

10. Corner Connection 20x20 Slot 6, (τεμάχια 200) NAI   

11. 
Plastic End Cap for Aluminium Profile 40x40, (τεμάχια 
100) 

NAI   

12. 
Plastic End Cap for Aluminium Profile 20x20, (τεμάχια 
100) 

NAI   

13. 
Συμπαγές φύλλο αλουμινίου 2000Χ1000Χ2 mm, 
(τεμάχια 2) 

NAI   

 
Συμπαγές φύλλο αλουμινίου 2000Χ1000Χ3 mm, 
(τεμάχια 1) 

NAI   

14. 
Συμπαγές φύλλο αλουμινίου 2000Χ1000Χ5 mm, 
(τεμάχια 1) 

NAI   

15. 
Μπάρα αλουμινίου 10Χ100 mm, μήκους 2 μέτρων, 
(τεμάχια 4) 

NAI   

16. 
Μπάρα αλουμινίου 10Χ200 mm, μήκους 2 μέτρων, 
(τεμάχια 1) 

NAI   

17. 
Μπάρα αλουμινίου 20Χ200 mm, μήκους 2 μέτρων, 
(τεμάχια 1) 

NAI   

18. 
Μπάρα αλουμινίου 40Χ40 mm, μήκους 2 μέτρων, 
(τεμάχια 1) 

NAI   

19. 
Μπάρα αλουμινίου 20Χ20 mm, μήκους 2 μέτρων, 
(τεμάχια 4) 

NAI   

20. 
Κυλινδρική ράβδος αλουμινίου Φ40, μήκους 2 
μέτρων, (τεμάχια 1) 

NAI   

21. 
Κυλινδρική ράβδος ανοξείδωτη (inox) Φ20, μήκους 2 
μέτρων, (τεμάχια 4) 

NAI   

22. Τραπεζοειδής κοχλίας 16 mm, lead 4 mm/rev, μήκους NAI   
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2 m, (τεμάχια 2) 

23. 
Τραπεζοειδή περικόχλια για τον τραπεζοειδή κοχλία 
16 mm, (τεμάχια 8) 

NAI   

24. Βηματικός Κινητήρας ΝΕΜΑ 23, 3 Nm, (τεμάχια 4) NAI   

25. 
Βάση στήριξης για τον βηματικό κινητήρα ΝΕΜΑ 23, 
(τεμάχια 4) 

NAI   

26. 
Οδηγός για τον βηματικό κινητήρα ΝΕΜΑ 23 (1 axis) 
για τροφοδότηση από μπαταρία, (τεμάχια 4) 

NAI   

27. Βηματικός Κινητήρας ΝΕΜΑ 34, 12 Nm, (τεμάχια 4) NAI   

28. 
Βάση στήριξης για τον για τον βηματικό κινητήρα 
ΝΕΜΑ 34, (τεμάχια 4) 

NAI   

29. 
Οδηγός για τον βηματικό κινητήρα ΝΕΜΑ 34 (1 axis)  
για τροφοδότηση από μπαταρία, (τεμάχια 4) 

NAI   

 Λοιπά:    

30. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όπου είναι 
εφικτό σε χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης 
Ανθρώπου με Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη 
δυνατοτήτων & εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση 
καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους & 
αποκατάσταση βλάβης μετά από αίτημα για τεχνική 
υποστήριξη. Εγχειρίδια χρήσης τουλάχιστον στα 
Αγγλικά και επιθυμητό και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 8. Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Ηλεκτρολογικά), Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

     

1. Μπαταρία LiFePO4, 25.6 Volt, 50 Ah, (τεμάχια 6) ΝΑΙ   

2. 
Ταχυφορτιστής μπαταρίας LiFePO4, 25.6 Volt, 50 Ah, 
(τεμάχια 6) 

ΝΑΙ   

3. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 1,5 mm2, μαύρο, 100 m, 
(τεμάχιο 1)  

ΝΑΙ   

4. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 1,5 mm2, κόκκινο, 100 m, 
(τεμάχιο 1) 

ΝΑΙ   

5. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 2,5 mm2, μαύρο, 100 m, 
(τεμάχιο 1)  

ΝΑΙ   

6. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 2,5 mm2, κόκκινο, 100 m, 
(τεμάχιο 1) 

ΝΑΙ   

7. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 2,5 mm2, μπλε, 100 m, 
(τεμάχιο 1) 

ΝΑΙ   

8. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 2,5 mm2, καφέ, 100 m, 
(τεμάχιο 1) 

ΝΑΙ   

9. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 2,5 mm2, πράσινο - κίτρινο, 
100 m, (τεμάχιο 1) 

ΝΑΙ   

10. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 4 mm2, μαύρο, 100 m, 
(τεμάχιο 1)  

ΝΑΙ   

11. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 4 mm2, κόκκινο, 100 m, 
(τεμάχιο 1) 

ΝΑΙ   

12. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 6 mm2, μαύρο, 100 m, 
(τεμάχιο 1)  

ΝΑΙ   

13. 
Καλώδιο ΝΥΑF (H07V-K) 6 mm2, κόκκινο, 100 m, 
(τεμάχιο 1) 

ΝΑΙ   

14. 

Σετ ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος με εξωτερική 
μπαταρία 48 V λιθίου,  ταχυφορτιστή και ικανότητα 
κοπής σε ξύλο μέγιστη μεγαλύτερη από 50 mm και 
ταχύτητα στη μύτη της λεπίδας μεγαλύτερη από 170 
mm/sec , (τεμάχια 2) 

ΝΑΙ   

15. 

Ηλεκτρικό δετικό ψαλίδι με εξωτερική μπαταρία 48 V 
λιθίου,  ταχυφορτιστή που να επιτρέπει περισσότερα 
από 8000 δεσίματα/φόρτιση της μπαταρίας  (τεμάχια 
2) 

ΝΑΙ   

16. 
Ηλεκτρικό ραντιστικό – ψεκαστικό με μπαταρία 12 V ή 
24 V, με δοχείο μεγαλύτερο ή ίσο των 40 λίτρων και 
εξαρτήματα που να επιτρέπουν τον ψεκασμό, 

ΝΑΙ   
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(τεμάχια 2) 

 Λοιπά:    

17. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όπου είναι 
εφικτό σε χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης 
Ανθρώπου με Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη 
δυνατοτήτων & εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση 
καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους & 
αποκατάσταση βλάβης μετά από αίτημα για τεχνική 
υποστήριξη. Εγχειρίδια χρήσης τουλάχιστον στα 
Αγγλικά και επιθυμητό και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   

21PROC008781063 2021-06-17



 

 
 

Σελίδα 64 
 

ΤΜΗΜΑ 9. Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών (Επικοινωνίας), Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

     

1. 

Ασύρματος πομποδέκτης δύο συχνοτήτων 2.4GHz 
και 5GHz με αποσπώμενες κεραίες ενσωματωμένος 
σε κατάλληλη αδιάβροχη εξωτερικού χώρου θήκη 
(Τεμάχια 4) 

ΝΑΙ   

1.1 Θύρες: 1 x 10/100/1000 Ethernet ΝΑΙ   

1.2 
Wireless Security: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 
(WPA/WPA2, TKIP/AES) 

ΝΑΙ   

1.3 
Wireless Standards: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 
MIMO 2x2 

ΝΑΙ   

1.4 
Antenna: 2 x εξωτερικές αποσπώμενες Dual-Band 
Omni Antennas 

ΝΑΙ   

1.5 Antenna Gain: 3dbi ΝΑΙ   

1.6 
Tx Power: 2.4GHz - 20dbm 
5GHz – 20dbm 

ΝΑΙ   

1.7 
Τύπος Τροφοδοσίας: Passive PoE, 802.3af Alternative 
A 

ΝΑΙ   

1.8 Συνθήκες Λειτουργίας: -30 έως 70 ° C ΝΑΙ   

1.9 
Διαθέσιμες Καταστάσεις Λειτουργίας: Mesh Access 
Point 

ΝΑΙ   

1.10 
Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Διαχείριση και έλεγχος 
μέσω λογισμικού, Αδιάβροχη εξωτερική κατασκευή 

ΝΑΙ   

     

2. 

Ασύρματος πομποδέκτης δύο συχνοτήτων 2.4GHz 
και 5GHz με μη αποσπώμενες κεραίες 
ενσωματωμένος σε κατάλληλη αδιάβροχη 
εξωτερικού χώρου θήκη ( Τεμάχια 4) 

ΝΑΙ   

2.1 Θύρες: 2 x 10/100/1000 Ethernet ΝΑΙ   

2.2 
Wireless Security: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 
(WPA/WPA2, TKIP/AES) 

ΝΑΙ   

2.3 
Wireless Standards: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 
MIMO 3x3 

ΝΑΙ   

2.4 
Antenna: 3 x ενσωματωμένες Dual-Band Omni 
Antennas 

ΝΑΙ   

2.5 Antenna Gain: 8dbi ΝΑΙ   

2.6 
Tx Power: 2.4GHz - 20dbm 
5GHz – 20dbm 

ΝΑΙ   

2.7 Τύπος Τροφοδοσίας: Passive PoE, 802.3af Alternative ΝΑΙ   
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A 

2.8 Συνθήκες Λειτουργίας: -30 έως 70 ° C ΝΑΙ   

2.9 
Διαθέσιμες Καταστάσεις Λειτουργίας: Mesh Access 
Point 

ΝΑΙ   

2.10 
Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Διαχείριση και έλεγχος 
μέσω λογισμικού, Αδιάβροχη εξωτερική κατασκευή 

ΝΑΙ   

     

3. 
Κεραία πολυκατευθυντική 2.4 GHz εξωτερικού 
χώρου (Τεμάχια 1) 

ΝΑΙ   

3.1 Συχνότητα: 2.4 GHz ΝΑΙ   

3.2 Gain: >=13dbi ΝΑΙ   

3.3 Polarization: Dual-Linear ΝΑΙ   

3.4 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

3.5 Weight: 2.5kg ΝΑΙ   

3.6 Dimensions: 1390 x 122 x 105 mm ΝΑΙ   

3.7 Connector: 2 x SMA ΝΑΙ   

3.8 Material: Weatherproof ΝΑΙ   

3.9 Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Βάση στήριξης ΝΑΙ   

     

4. 
Κεραία πολυκατευθυντική 2.4 GHz εξωτερικού 
χώρου (Τεμάχια 1) 

ΝΑΙ   

4.1 Συχνότητα: 2.4 GHz ΝΑΙ   

4.2 Gain: >=10dbi ΝΑΙ   

4.3 Polarization: Dual-Linear ΝΑΙ   

4.4 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

4.5 Weight: 2.5kg ΝΑΙ   

4.6 Dimensions: 1012 x 122 x 105 mm ΝΑΙ   

4.7 Connector: 2 x SMA ΝΑΙ   

4.8 Material: Weatherproof ΝΑΙ   

4.9 Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Βάση στήριξης ΝΑΙ   

     

5. Ασύρματος δρομολογητής 4G/LTE (Τεμάχια 2) ΝΑΙ   

5.1 Επεξεργαστής: Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz ΝΑΙ   

5.2 
Θύρες: 1 x WAN/Lan 10/100, 3 x Lan 10/100, 2 x SIM 
slots 

ΝΑΙ   

5.3 
Wireless Security: WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-
PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK; AES-CCMP, TKIP, 
Auto Cipher modes, client separation 

ΝΑΙ   

5.4 Wireless Standards: 802.11 b/g/n ΝΑΙ   

5.5 
Antenna Connection: 2 x SMA for LTE, 2 x RP-SMA for 
WiFi antenna connectors 

ΝΑΙ   

5.6 Τύπος Τροφοδοσίας: 9 – 30 VDC ΝΑΙ   

5.7 Συνθήκες Λειτουργίας: -40 έως 75° C ΝΑΙ   

5.8 Διαθέσιμες Καταστάσεις Λειτουργίας: Access Point ΝΑΙ   
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(AP), Station (STA) 

     

6. 
Κατευθυντική κεραία 4G/LTE εξωτερικού χώρου 
(Τεμάχια 2) 

ΝΑΙ   

6.1 Συχνότητα: 698-800/800-960/1700-2700 MHz ΝΑΙ   

6.2 Gain: >=7dbi ΝΑΙ   

6.3 Polarization: Vertical ΝΑΙ   

6.4 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

6.5 Weight: 1 kg ΝΑΙ   

6.6 Dimensions: 300x250x70mm ΝΑΙ   

6.7 Connector: N female ΝΑΙ   

6.8 Material: Weatherproof ΝΑΙ   

6.9 Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Βάση στήριξης ΝΑΙ   

     

7. 
Ασύρματος δρομολογητής LoRa στα 863-870 MHz 
και 2.4GHz ενσωματωμένοι σε κατάλληλη 
αδιάβροχη εξωτερικού χώρου θήκη (Τεμάχια 2) 

ΝΑΙ   

7.1 Θύρες: 1 x 10/100 Ethernet, 1 x mini SIM, 1 x miniPCI ΝΑΙ   

7.2 
Mini PCIe frequency: 863-870 MHz (EU863-870, 
RU864-870, IN865-867) 

ΝΑΙ   

7.3 
Wireless Security: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 
(WPA/WPA2, TKIP/AES) 

ΝΑΙ   

7.4 Wireless Standards: 2.4 GHz 802.11 b/g/n dual chain ΝΑΙ   

7.5 Antenna: 1 x εξωτερική αποσπώμενη Omni Antenna ΝΑΙ   

7.6 Tx Power: >=20 ΝΑΙ   

7.7 Τύπος Τροφοδοσίας: Passive PoE 9-30V ΝΑΙ   

7.8 Συνθήκες Λειτουργίας: -30 έως 70 ° C ΝΑΙ   

7.9 Διαθέσιμες Καταστάσεις Λειτουργίας: Access Point ΝΑΙ   

 
Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη εξωτερική 
κατασκευή 

ΝΑΙ   

     

8. 
Κεραία πολυκατευθυντική 824-960 MHz εξωτερικού 
χώρου (Τεμάχια 2) 

ΝΑΙ   

8.1 Συχνότητα: 824-960 MHz ΝΑΙ   

8.2 Gain: >6dbi ΝΑΙ   

8.3 Polarization: Vertical ΝΑΙ   

8.4 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

8.5 Weight: 0.6kg ΝΑΙ   

8.6 Dimensions: 25 x 950 mm ΝΑΙ   

8.7 Connector: SMA female ΝΑΙ   

8.8 Material: Weatherproof ΝΑΙ   

8.9 Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Βάση Στήριξης ΝΑΙ   

     

9. Προέκταση κεραίας τύπου RP SMA male-RP SMA ΝΑΙ   
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male εξωτερικού χώρου (Τεμάχια 6) 

9.1 Connector Type: 2 x RP SMA male ΝΑΙ   

9.2 Cable Length: 1m ΝΑΙ   

9.3 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

9.4 Material: Weatherproof ΝΑΙ   

     

10. 
Προέκταση κεραίας τύπου SMA male-SMA male 
εξωτερικού χώρου (Τεμάχια 6) 

ΝΑΙ   

10.1 Connector Type: 2 x SMA male ΝΑΙ   

10.2 Cable Length: 1m ΝΑΙ   

10.3 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

10.4 Material: Weatherproof ΝΑΙ   

     

11. 
Προέκταση κεραίας τύπου SMA male-SMA male 
εξωτερικού χώρου (Τεμάχια 6) 

ΝΑΙ   

11.1 Connector Type: 2 x SMA male ΝΑΙ   

11.2 Cable Length: 0,5m ΝΑΙ   

11.3 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

11.4 Material: Weatherproof ΝΑΙ   

     

12. 
Προέκταση κεραίας τύπου N male-SMA male 
εξωτερικού χώρου (Τεμάχια 6) 

ΝΑΙ   

12.1 Connector Type: 1 x Nmale, 1 x SMA male ΝΑΙ   

12.2 Cable Length: 1m ΝΑΙ   

12.3 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

12.4 Material: Weatherproof ΝΑΙ   

     

13. 
Προέκταση κεραίας τύπου N male-SMA male 
εξωτερικού χώρου (Τεμάχια 6) 

ΝΑΙ   

13.1 Connector Type: 1 x Nmale, 1 x SMA male ΝΑΙ   

13.2 Cable Length: 0,5m ΝΑΙ   

13.3 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

13.4 Material: Weatherproof ΝΑΙ   

     

14. Τερματιστής SMA αρσενικό (Τεμάχια 4) ΝΑΙ   

14.1 Connector Type: SMA male ΝΑΙ   

14.2 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

     

15. Τερματιστής RP-SMA αρσενικό (Τεμάχια 4) ΝΑΙ   

15.1 Connector Type: RP-SMA male ΝΑΙ   

15.2 Impedance: 50 Ohm ΝΑΙ   

     

16. DC Boost Converter (Τεμάχια 10) ΝΑΙ   

16.1 Input voltage: περίπου 18-36 V ΝΑΙ   
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16.2 Input Source: Battery 24V ΝΑΙ   

16.3 
Output voltage: 24 V σταθεροποιημένη (6 τεμάχια) 
και 48 V σταθεροποιημένη (4 τεμάχια) 

ΝΑΙ   

16.4 Ισχύς στην έξοδο μεγαλύτερη ή ίση από 150 W ΝΑΙ   

16.5 Συνθήκες Λειτουργίας: -40 έως 85 ° C ΝΑΙ   

     

17. Poe Injector (Τεμάχια 6) ΝΑΙ   

17.1 Input voltage: 18-57 V ΝΑΙ   

17.2 Output voltage: 18-57 V ΝΑΙ   

17.3 Συνθήκες Λειτουργίας: -40°C to 70°C ΝΑΙ   

17.4 Συμβατότητα: IEEE 802.3af Alternative A ΝΑΙ   

     

 Λοιπά:    

18. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όπου είναι 
εφικτό σε χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης 
Ανθρώπου με Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα με 
επίδειξη δυνατοτήτων & εκπαίδευση προσωπικού. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους 
& αποκατάσταση βλάβης μετά από αίτημα για 
τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια χρήσης τουλάχιστον 
στα Αγγλικά και επιθυμητό και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 10. Υπολογιστές Desktop, Τεμάχια (3) 
*Η αναφορά σε εμπορικά σήματα διαφόρων κατασκευαστών δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο 
υποχρεωτική απαίτηση του διαγωνισμού αλλά γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του προσφέροντος στην 
κατανόηση των αναγκών του ιδρύματος και στη σωστή συμπλήρωση της προσφοράς του. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ    

 Κατασκευαστής    

1.1 Να αναφερθεί ΝΑΙ   

 Μοντέλο    

1.2 Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) ΝΑΙ   

 Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή    

1.3 ISO 9001/2015 ΝΑΙ   

 Επεξεργαστής (CPU)    

1.4 
Οικογένεια: Επεξεργαστής της οικογένειας AMD 
Ryzen 9 5950Xή καλύτερο* 

ΝΑΙ   

1.5 Πυρήνες: ≥ 16 ΝΑΙ   

1.6 Συχνότητα: ≥ 3.4GHz ΝΑΙ   

1.7 Κρυφή μνήμη L2: ≥ 8ΜΒ ΝΑΙ   

1.8 
Απόδοση: ≥  46.000 σύμφωνα με τις μετρήσεις 
απόδοσης του εργαλείου CPUPassmark 

ΝΑΙ   

 Μνήμη    

1.9 Χωρητικότητα: ≥ 128 GBs ΝΑΙ   

1.10 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη: ≥ 128GBs ΝΑΙ   

1.11 Συχνότητα: ≥ 3.200ΜΗz ΝΑΙ   

1.12 Τύπος: DDR4 SDRAM ΝΑΙ   

1.13 Αριθμός DIMM slots: ≥ 4slots ΝΑΙ   

 Σκληρός  Δίσκος    

1.14 Χωρητικότητα: ≥ 1TB ΝΑΙ   

1.15 Τύπος: SSD εσωτερικός ΝΑΙ   

1.16 Διάσταση: M.2 ΝΑΙ   

1.17 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: PCIe NVMe ΝΑΙ   

1.18 
Ταχύτητα μετάδοσης: Σειριακή Ανάγνωση ≥ 
3.000MB/s, Σειριακή Εγγραφή ≥ 2.700MB/s  

ΝΑΙ   

 Κάρτα γραφικών    

1.19 Μοντέλο: Nα αναφερθεί ΝΑΙ   

1.20 Συχνότητα λειτουργίας: ≥ 1.70 GHz ΝΑΙ   

1.21 Μνήμη: ≥24GB πλέον της κύριας μνήμης ΝΑΙ   

1.22 Τύπος Μνήμης: GDDR6X ΝΑΙ   

1.23 Τύπος: Ξεχωριστή κάρτα ΝΑΙ   

1.24 Cuda Cores: ≥ 10.000 ΝΑΙ   
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1.25 Θύρες Επικοινωνίας: 1 DisplayPort ΝΑΙ   

1.26 Υποστήριξη πολλαπλών οθονών ΝΑΙ   

 Κάρτα ήχου    

1.27 Μοντέλο: Να αναφερθεί ΝΑΙ   

1.28 
Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη ήχου 2 καναλιών 
υψηλής ποιότητας 

ΝΑΙ   

1.29 
Τύπος: Ενσωματωμένο στη μητρική κάρτα ή 
ξεχωριστή κάρτα 

ΝΑΙ   

 Κάρτα δικτύου    

1.30 Μοντέλο: Να αναφερθεί ΝΑΙ   

1.31 
Τύπος: Ενσωματωμένη στη μητρική ή ξεχωριστή 
κάρτα 

ΝΑΙ   

1.32 Ταχύτητα: Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 ΝΑΙ   

1.33 Αριθμός Θυρών: 1 ΝΑΙ   

1.34 Άλλα χαρακτηριστικά: Wake on LAN, PXE Boot ΝΑΙ   

 Εσωτερικά Slots Επέκτασης    

1.35 PCIe x16: ≥1 ΝΑΙ   

1.36 PCIe x4: ≥1 ΝΑΙ   

1.37 M.2 SSD: ≥1 ΝΑΙ   

1.38 Άλλοι τύποι: Να αναφερθούν ΝΑΙ   

 Θύρες    

1.39 Display Port: ≥ 2 ΝΑΙ   

1.40 USB 3.x (μπροστά/πίσω): ≥ 1/4 ΝΑΙ   

1.41 USB 3.xTypeC: ≥ 1 ΝΑΙ   

1.42 RJ-45: ≥ 1 ΝΑΙ   

1.43 Universal Audio Jack Connector/Headset: ≥ 1 ΝΑΙ   

1.44 Line-out: ≥ 1 ΝΑΙ   

1.45 VGA: ≥ 1 ΝΑΙ   

 Πληκτρολόγιο    

1.46 Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB ΝΑΙ   

 Ποντίκι    

1.47 Οπτικό, με σύνδεση USB, 3 πλήκτρων ΝΑΙ   

 Τροφοδοσία    

1.48 Ισχύς Τροφοδοτικού: ≥850 W ΝΑΙ   

1.49 
Εξοικονόμηση ρεύματος: Efficient PSU, Active PFC, 
Απόδοση τουλάχιστον 85% 

ΝΑΙ   

 Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας    

1.50 CE (FCC) ΝΑΙ   

1.51 Φιλικότητα προς το περιβάλλον: EPEAT Registered ΝΑΙ   

1.52 Energy Star ΝΑΙ   

1.53 
Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων   
ουσιών: EU RoHS ή άλλο 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά από κατασκευαστή    

1.54 Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων ΝΑΙ   
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πιστοποιητικών από τον κατασκευαστή 

 
Πιστοποιημένη Υποστήριξη Λειτουργικών 
Συστημάτων 

   

1.55 
Πιστοποιημένη υποστήριξη των παρακάτω 
λειτουργικών  συστημάτων: 
α) Ubuntu 20.04 LTS ή νεότερο, β) MS Windows 10 

ΝΑΙ   

 Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα    

1.56 MS Windows 10 Pro 64-bit ΝΑΙ   

 Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης    

1.57 
Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω 
υλικού για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu 20.04 LTS 
και τα MS Windows 10 σε ηλεκτρονική μορφή 

ΝΑΙ   

 Ασφάλεια Υπολογιστή    

1.58 Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington ΝΑΙ   

1.59 
Δυνατότητα κλειδώματος BIOS μέσω κωδικού 
πρόσβασης 

ΝΑΙ   

1.60 Δυνατότητα κλειδώματος USB μέσω BIOS ΝΑΙ   

1.61  Υποστήριξη TPM 2.0 ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας    

1.62 
Τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση στο παραπάνω 
υλικό από την κατασκευάστρια εταιρία με γραπτή 
δήλωσή της. 

ΝΑΙ   

 Ανταλλακτικά    

1.63 
Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για τρία (3)τουλάχιστον 
έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή 
δήλωσή της. 

ΝΑΙ   

 Τεχνική Υποστήριξη    

1.64 

Υποστήριξη για τουλάχιστον τρία (3)έτη για τον 
παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή πιστοποιημένου 
από την κατασκευάστρια εταιρία μηχανικού την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα (Next Business Day On Site 
Service), στο χώρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα, με γραπτή δήλωσή της. Να 
αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος εάν υπάρχει. 

ΝΑΙ   

 Βλαβοληπτικό κέντρο    

1.65 

Παροχή οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου από 
την κατασκευάστρια εταιρεία, με χρήση ελληνικής 
γλώσσας (μητρική), που θα παρέχει κατά ελάχιστο: 
α) τηλεφωνική υποστήριξη σε 8ωρη βάση, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
β) ηλεκτρονική υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες 
της εβδομάδας. 
Nα αναφερθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του 
κέντρου (τηλέφωνα επικοινωνίας, emails), οι ώρες 
λειτουργίας του και να περιγραφεί αναλυτικά η 

ΝΑΙ   
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διαδικασία υποστήριξης.  
Τα παραπάνω να τεκμηριωθούν με γραπτή δήλωσή 
της κατασκευάστριας εταιρείας. 

 Χρόνος Παράδοσης    

1.66 Ο χρόνος παράδοσης να είναι ≤  30 ημέρες ΝΑΙ   

 Παράδοση  - Εγκατάσταση    

1.67 

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε 
χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 
με Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγχειρίδια χρήσης 
τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό και στα 
Ελληνικά. 

ΝΑΙ   

     

2. ΟΘΟΝΗ    

2.1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ   

2.2 
Η οθόνη να είναι ίδιου τύπου με το υπολογιστικό  
σύστημα 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ   

 • Μοντέλο     

2.3 • Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος ΝΑΙ   

 • Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή     

2.4 • ISO 9001/9002 ΝΑΙ   

 • Τύπος     

2.5 Full HD, LED / IPS, Αντιθαμβωτική ΝΑΙ   

 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.6 Μέγεθος Οθόνης: >= 23,8 inches ΝΑΙ   

2.7 Φωτεινότητα: >= 250 cd/m² ΝΑΙ   

2.8 Απόσταση Pixels (Pixel Pitch): <= 0,275mm ΝΑΙ   

2.9 
Λόγος Αντίθεσης (Native or Dynamic Contrast Ratio): 
>= 1000:1 

ΝΑΙ   

2.10 Γωνία Θέασης (Viewing Angle): 178 / 178 μοίρες ΝΑΙ   

2.11 Aspect Ratio: 16:9 ΝΑΙ   

2.12 Χρόνος Απόκρισης (Response Time): <= 8ms ΝΑΙ   

2.13 Ανάλυση λειτουργίας (Native Resolution): 1920x1080 ΝΑΙ   

2.14 
Αριθμός Χρωμάτων: Τουλάχιστον 16.7 εκατομμύρια 
χρώματα 

ΝΑΙ   

2.15 
Video Input: VGA (ΝΑΙ), DVI-D (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ), HDMI 
(NAI) 

ΝΑΙ   

2.16 Ρυθμίσεις (Adjustments): Τουλάχιστον tilt ΝΑΙ   

2.17 Ενσωματωμένα Ηχεία ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ   

 Τροφοδοσία    

2.18 Μονάδα τροφοδοσίας: Ενσωματωμένη ΝΑΙ   

2.19 Κατανάλωση Ενέργειας: <= 25Watt ΝΑΙ   
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 Κλείδωμα τύπου Kensington    

2.20  Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ   

 Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας    

2.21 FCC, CE ΝΑΙ   

2.22 Energy Star ΝΑΙ   

2.23 
Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων 
ουσιών 

ΝΑΙ   

2.24 Φιλικότητα προς το περιβάλλον ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας    

2.25 Να παρέχεται εγγύηση καλή λειτουργίας >=3 έτη ΝΑΙ   

 Χρόνος Παράδοσης    

2.26 Ο χρόνος παράδοσης να είναι ≤  30 ημέρες ΝΑΙ   

 Παράδοση  - Εγκατάσταση    

2.27 

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε 
χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 
με Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγχειρίδια χρήσης 
τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό και στα 
Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 11. Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης (HPC), Τεμάχια (2) 
*Η αναφορά σε εμπορικά σήματα διαφόρων κατασκευαστών δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο 
υποχρεωτική απαίτηση του διαγωνισμού αλλά γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του προσφέροντος στην 
κατανόηση των αναγκών του ιδρύματος και στη σωστή συμπλήρωση της προσφοράς του. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ    

 Κατασκευαστής    

1.1 Να αναφερθεί ΝΑΙ   

 Μοντέλο    

1.2 Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) ΝΑΙ   

 Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή    

1.3 ISO 9001/2015 ΝΑΙ   

 Επεξεργαστής (CPU)    

1.4 
Οικογένεια: Επεξεργαστής της οικογένειας AMD 
Ryzen Thread ripper-3970X ή καλύτερο* 

ΝΑΙ   

1.5 Πυρήνες: ≥ 32 ΝΑΙ   

1.6 Συχνότητα: ≥ 3.7GHz ΝΑΙ   

1.7 Κρυφή μνήμη L3: ≥ 128ΜΒ ΝΑΙ   

1.8 
Απόδοση: ≥  64.000 σύμφωνα με τις μετρήσεις 
απόδοσης του εργαλείου CPUPassmark 

ΝΑΙ   

 Μνήμη    

1.9 Χωρητικότητα: ≥ 128 GBs ΝΑΙ   

1.10 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη: ≥ 128GBs ΝΑΙ   

1.11 Συχνότητα: ≥ 3.200ΜΗz ΝΑΙ   

1.12 Τύπος: DDR4 SDRAM ΝΑΙ   

1.13 Αριθμός DIMM slots: ≥ 4slots ΝΑΙ   

 Σκληρός  Δίσκος    

1.14 Χωρητικότητα: ≥ 1TB ΝΑΙ   

1.15 Τύπος: SSD εσωτερικός ΝΑΙ   

1.16 Διάσταση: M.2 ΝΑΙ   

1.17 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: PCIe NVMe ΝΑΙ   

1.18 
Ταχύτητα μετάδοσης: Σειριακή Ανάγνωση ≥ 
3.000MB/s, Σειριακή Εγγραφή ≥ 2.700MB/s  

ΝΑΙ   

 Κάρτα γραφικών    

1.19 Μοντέλο: Nα αναφερθεί ΝΑΙ   

1.20 Τεμάχια: Δύο (2) σε σύνδεση SLI ΝΑΙ   

1.21 Συχνότητα λειτουργίας της κάθε μίας: ≥ 1.70 GHz ΝΑΙ   

1.22 
Μνήμη της κάθε μίας: ≥ 24 GB πλέον της κύριας 
μνήμης 

ΝΑΙ   

1.23 Τύπος Μνήμης: GDDR6X ΝΑΙ   
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1.24 Τύπος της κάθε μίας: Ξεχωριστή κάρτα ΝΑΙ   

1.25 Cuda Cores της κάθε μίας: ≥ 10.000 ΝΑΙ   

1.26 Θύρες Επικοινωνίας: 1 DisplayPort ΝΑΙ   

1.27 Υποστήριξη πολλαπλών οθονών ΝΑΙ   

 Κάρτα ήχου    

1.28 Μοντέλο: Να αναφερθεί ΝΑΙ   

1.29 
Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη ήχου 2 καναλιών 
υψηλής ποιότητας 

ΝΑΙ   

1.30 
Τύπος: Ενσωματωμένο στη μητρική κάρτα  ή 
ξεχωριστή κάρτα 

ΝΑΙ   

 Κάρτα δικτύου    

1.31 Μοντέλο: Να αναφερθεί ΝΑΙ   

1.32 
Τύπος: Ενσωματωμένη στη μητρική ή ξεχωριστή 
κάρτα 

ΝΑΙ   

1.33 Ταχύτητα: Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 ΝΑΙ   

1.34 Αριθμός Θυρών: 1 ΝΑΙ   

1.35 Άλλα χαρακτηριστικά: Wake on LAN, PXE Boot ΝΑΙ   

 Εσωτερικά Slots Επέκτασης    

1.36 PCIe x16: ≥1 ΝΑΙ   

1.37 PCIe x4: ≥1 ΝΑΙ   

1.38 M.2 SSD: ≥1 ΝΑΙ   

1.39  Άλλοι τύποι: Να αναφερθούν ΝΑΙ   

 Θύρες    

1.40 Display Port: ≥ 2 ΝΑΙ   

1.41 USB 3.x (μπροστά/πίσω): ≥ 1/4 ΝΑΙ   

1.42 USB 3.xTypeC: ≥ 1 ΝΑΙ   

1.43 RJ-45: ≥ 1 ΝΑΙ   

1.44 Universal Audio Jack Connector/Headset: ≥ 1 ΝΑΙ   

1.45 Line-out: ≥ 1 ΝΑΙ   

1.46 VGA: ≥ 1 ΝΑΙ   

 Πληκτρολόγιο    

1.47 Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB ΝΑΙ   

 Ποντίκι    

1.48 Οπτικό, με σύνδεση USB, 3 πλήκτρων ΝΑΙ   

 Τροφοδοσία    

1.49 Ισχύς Τροφοδοτικού: ≥1600 W ΝΑΙ   

1.50 
Εξοικονόμηση ρεύματος: Efficient PSU, Active PFC, 
Απόδοση τουλάχιστον 85% 

ΝΑΙ   

 Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας    

1.51 CE (FCC) ΝΑΙ   

1.52 Φιλικότητα προς το περιβάλλον: EPEAT Registered ΝΑΙ   

1.53 Energy Star ΝΑΙ   

1.54 
Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων   
ουσιών: EU RoHS ή άλλο 

ΝΑΙ   
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 Πιστοποιητικά από κατασκευαστή    

1.55 
Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 
Πιστοποιημένη Υποστήριξη Λειτουργικών 
Συστημάτων 

   

1.56 
Πιστοποιημένη υποστήριξη των παρακάτω 
λειτουργικών  συστημάτων: 
α) Ubuntu 20.04 LTS ή νεότερο, β) MS Windows 10 

ΝΑΙ   

 Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα    

1.57 MS Windows 10 Pro 64-bit ΝΑΙ   

 Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης    

1.58 
Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω 
υλικού για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu 20.04 LTS 
και τα MS Windows 10 σε ηλεκτρονική μορφή 

ΝΑΙ   

 Ασφάλεια Υπολογιστή    

1.59 Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington ΝΑΙ   

1.60 
Δυνατότητα κλειδώματος BIOS μέσω κωδικού 
πρόσβασης 

ΝΑΙ   

1.61 Δυνατότητα κλειδώματος USB μέσω BIOS ΝΑΙ   

1.62  Υποστήριξη TPM 2.0 ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας    

1.63 
Τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση στο παραπάνω 
υλικό από την κατασκευάστρια εταιρία με γραπτή 
δήλωσή της. 

ΝΑΙ   

 Ανταλλακτικά    

1.64 
Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για τρία (3)τουλάχιστον 
έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή 
δήλωσή της. 

ΝΑΙ   

 Τεχνική Υποστήριξη    

1.65 

Υποστήριξη για τουλάχιστον τρία (3)έτη για τον 
παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή πιστοποιημένου 
από την κατασκευάστρια εταιρία μηχανικού την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα (Next Business Day On Site 
Service), στο χώρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα, με γραπτή δήλωσή της. Να 
αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος εάν υπάρχει. 

ΝΑΙ   

 Βλαβοληπτικό κέντρο    

1.66 

Παροχή οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου από 
την κατασκευάστρια εταιρεία, με χρήση ελληνικής 
γλώσσας (μητρική), που θα παρέχει κατά ελάχιστο: 
α) τηλεφωνική υποστήριξη σε 8ωρη βάση, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
β) ηλεκτρονική υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες 
της εβδομάδας. 
Nα αναφερθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του 

ΝΑΙ   
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κέντρου (τηλέφωνα επικοινωνίας, emails), οι ώρες 
λειτουργίας του και να περιγραφεί αναλυτικά η 
διαδικασία υποστήριξης.  
Τα παραπάνω να τεκμηριωθούν με γραπτή δήλωσή 
της κατασκευάστριας εταιρείας. 

 Χρόνος Παράδοσης    

1.67 Ο χρόνος παράδοσης να είναι ≤  30 ημέρες ΝΑΙ   

 Παράδοση  - Εγκατάσταση    

1.68 

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε 
χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 
με Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγχειρίδια χρήσης 
τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό και στα 
Ελληνικά. 

ΝΑΙ   

     

2. ΟΘΟΝΗ    

2.1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ   

 • Μοντέλο     

2.2 • Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ   

 • Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή     

2.3 • ISO 9001/2015 ΝΑΙ   

 • Τύπος οθόνης     

2.4 
Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED,  IPS, αντιθαμβωτική με 
σκληρή επίστρωση 3H 

ΝΑΙ   

 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.5 Μέγεθος Οθόνης: >= 27 inches ΝΑΙ   

2.6 Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη (16:9) ΝΑΙ   

2.7 Βέλτιστη ανάλυση λειτουργίας : 1920x1080 ΝΑΙ   

2.8 Λόγος Αντίθεσης (τυπικός): >= 1000:1 ΝΑΙ   

2.9 Φωτεινότητα: >= 300 cd/m² ΝΑΙ   

2.10 Χρόνος Απόκρισης: <= 8ms ΝΑΙ   

2.11 
Μέγιστη γωνία Θέασης : ≥  178° κατακόρυφη / 178° 
οριζόντια 

ΝΑΙ   

2.12 Απόσταση Pixels (Pixel Pitch): <= 0,275mm ΝΑΙ   

2.13 Pixel pitch: ≤ 0.311 mm x 0.311 mm ΝΑΙ   

2.14 
Βάθος χρώματος: Τουλάχιστον 16.7 εκατομμύρια 
χρώματα 

ΝΑΙ   

2.15 
Συνδεσιμότητα:  VGA, HDMI (version 1.4), Display 
Port (version 1.2), USB 2.0, USB 3.0 

ΝΑΙ   

2.16 Ενσωματωμένα Ηχεία ΝΑΙ   

2.17 
Βάση Οθόνης: Βάση ρυθμιζόμενου ύψους, κλίσης και 
περιστροφής συμβατή με VESA 

ΝΑΙ   
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2.18 Ρυθμίσεις (Adjustments): Τουλάχιστον κλίσης ΝΑΙ   

2.19 Βάρος (με τη βάση): ≤ 7 κιλά ΝΑΙ   

 Μονάδας Τροφοδοσίας    

2.20 Κατανάλωση ενέργειας (μέγιστη): ≤ 60W ΝΑΙ   

2.21 Κατανάλωση ενέργειας (τυπική): <= 20 Watt ΝΑΙ   

2.22 Μονάδα τροφοδοσίας: Ενσωματωμένη ΝΑΙ   

 Κλείδωμα ασφαλείας    

2.23  Δυνατότητα κλειδώματος ασφαλείας ΝΑΙ   

 Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας    

2.24 Energy Star ΝΑΙ   

2.25 
Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων 
ουσιών: RoHS ή άλλο 

ΝΑΙ   

2.26 Φιλικότητα προς το περιβάλλον: EPEAT registered ΝΑΙ   

 Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης    

2.27 
Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω 
υλικού για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά 
συστήματα σε ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ   

 Καλώδια    

2.28 
Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια 
σύνδεσης σε τροφοδοσία, καλώδιο σύνδεσης με 
υπολογιστή τύπου VGA και Display port. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας    

2.29 
Τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση zeropixel στο 
παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
με γραπτή δήλωση. 

ΝΑΙ   

 Ανταλλακτικά    

2.30 
Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για τρία (3) τουλάχιστον 
έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή 
δήλωση. 

ΝΑΙ   

 Χρόνος Παράδοσης    

2.31 Ο χρόνος παράδοσης να είναι ≤  30 ημέρες ΝΑΙ   

 Παράδοση  - Εγκατάσταση    

2.32 

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε 
χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 
με Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγχειρίδια χρήσης 
τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό και στα 
Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 12. Laptop, Τεμάχια (5) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Κατασκευαστής    

1. Να αναφερθεί ΝΑΙ   

 Μοντέλο    

2. Να αναφερθεί  ΝΑΙ   

 Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή    

3. ISO 9001/2015 ΝΑΙ   

 Επεξεργαστής (CPU)    

4. 
Οικογένεια: Επεξεργαστής της οικογένειας Intel Core 
i7 τουλάχιστον 10ης γενιάς ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

5. Πυρήνες: ≥ 6 ΝΑΙ   

6. Βασική Συχνότητα: ≥ 2.6GHz ΝΑΙ   

7. Μέγιστη Συχνότητα: ≥ 5 GHz ΝΑΙ   

8. Κρυφή μνήμη: ≥ 12ΜΒ ΝΑΙ   

9. 
Απόδοση: ≥  12.000 σύμφωνα με τις μετρήσεις 
απόδοσης του εργαλείου CPUPassmark 

ΝΑΙ   

 Μνήμη    

10. Χωρητικότητα: ≥ 32 GBs ΝΑΙ   

11. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη: ≥ 32GBs ΝΑΙ   

12. Συχνότητα: ≥ 2400ΜΗz ΝΑΙ   

13. Τύπος: DDR4 SoDIMM ΝΑΙ   

14. Ελεύθερα slots: ≥ 1 ΝΑΙ   

 Σκληρός  Δίσκος    

15. Χωρητικότητα: ≥ 1TB ΝΑΙ   

16. Τύπος: SSD εσωτερικός ΝΑΙ   

17. Διάσταση: M.2 ΝΑΙ   

18. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: PCIe NVMe ΝΑΙ   

19. Ταχύτητα εγγραφής: ≥ 1.300 MB/s ΝΑΙ   

20. Ταχύτητα ανάγνωσης: ≥ 2.100MB/s ΝΑΙ   

 Οθόνη    

21. Διαστάσεις: ≥14 ίντσες ΝΑΙ   

22. Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920x1080 ΝΑΙ   

 Δίκτυο    

23. Ασύρματη σύνδεση 802.11 a/c ΝΑΙ   

24. Bluetooth v5.0 ΝΑΙ   

 Κάρτα γραφικών    

25. Chipset: GeForce RTX 2080 ή καλύτερο* ΝΑΙ   

26. Μνήμη: ≥8GB πλέον της κύριας μνήμης ΝΑΙ   
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 Κάρτα ήχου    

27. Chipset: Να αναφερθεί ΝΑΙ   

28. Υποστήριξη ήχου 2 καναλιών υψηλής ποιότητας ΝΑΙ   

 Κάμερα    

29. Ενσωματωμένη ΝΑΙ   

30. Ανάλυση εικόνας: Να αναφερθεί ΝΑΙ   

 Μικρόφωνο    

31. Ενσωματωμένο ΝΑΙ   

 Ηχεία    

32. Ενσωματωμένα ΝΑΙ   

 Θύρες    

33. USB 3.0 Type-A: ≥ 2 ΝΑΙ   

34. USB Type-C: ≥ 1 ΝΑΙ   

35. HDMI ΝΑΙ   

36. Έξοδος ήχου ΝΑΙ   

 Πληκτρολόγιο    

37. Ελληνικό/ Αγγλικό φωτιζόμενο ΝΑΙ   

 Τouchpad    

38. Multi-touch ΝΑΙ   

 Μπαταρία    

39. Τύπος: Ιόντων λιθίου ΝΑΙ   

40. Αριθμός κελιών: ≥  4 ΝΑΙ   

41. Ισχύς: ≥ 60W/ώρα ΝΑΙ   

 Διαστάσεις    

42. Πλάτος: ≤ 325 χιλιοστά ΝΑΙ   

43. Βάθος: ≤216 χιλιοστά ΝΑΙ   

44. Ύψος: ≤ 19 χιλιοστά ΝΑΙ   

 Βάρος    

45. Βάρος ≤3Kgr ΝΑΙ   

 Τροφοδοσία    

46. Ισχύς Τροφοδοτικού: ≥ 65 W ΝΑΙ   

 Λοιπά    

47. Δυνατότητα κλειδώματος πλαισίου    

48. Τσάντα Μεταφοράς ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά από κατασκευαστή    

49. 
Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 
Πιστοποιημένη Υποστήριξη Λειτουργικών 
Συστημάτων 

   

50. 
Πλήρη υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων 
MS Windows 10 

ΝΑΙ   

 Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα    

51. MS Windows 10 Pro 64-bit ΝΑΙ   

 Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης    
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52. 
Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω 
υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα 
σε ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας    

53. 

Τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση στο παραπάνω 
υλικό από την κατασκευάστρια εταιρία. Να 
προσκομιστεί σχετική δήλωση της κατασκευάστριας 
εταιρίας. 

ΝΑΙ   

 Ανταλλακτικά    

54. 
Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για τρία (3)τουλάχιστον 
έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή 
δήλωσή της. 

ΝΑΙ   

 Τεχνική Υποστήριξη    

55. 

Υποστήριξη για τουλάχιστον τρία (3) έτη για τον 
παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή πιστοποιημένου 
από την κατασκευάστρια εταιρία μηχανικού την 
επόμενη εργάσιμη μέρα, στο χώρο του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα (NBD ON 
SITE). Να προσκομιστεί σχετική δήλωση της 
κατασκευάστριας εταιρίας. Nα αναφερθεί ο κωδικός 
προϊόντος εάν υπάρχει. 

ΝΑΙ   

 Βλαβοληπτικό κέντρο    

56. 

Παροχή οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου από 
την κατασκευάστρια εταιρεία, με χρήση ελληνικής 
γλώσσας (μητρική), που θα παρέχει κατά ελάχιστο: 
α) τηλεφωνική υποστήριξη σε 8ωρη βάση, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, β) ηλεκτρονική 
υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. 
Nα αναφερθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του 
κέντρου (τηλέφωνα επικοινωνίας, emails), οι ώρες 
λειτουργίας του και να περιγραφεί αναλυτικά η 
διαδικασία υποστήριξης.  
Τα παραπάνω να τεκμηριωθούν με γραπτή δήλωσή 
της κατασκευάστριας εταιρείας. 

ΝΑΙ   

 Χρόνος Παράδοσης    

57. Ο χρόνος παράδοσης να είναι ≤  30 ημέρες ΝΑΙ   

 Παράδοση  - Εγκατάσταση    

58. 

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε 
χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 
με Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγχειρίδια χρήσης 
τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό και στα 
Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 13. Αυτόνομες Συσκευές για Βαθιά Μάθηση και Τεχνητή όραση, Τεμάχια (8) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Κατασκευαστής    

1. Να αναφερθεί ΝΑΙ   

 Μοντέλο    

2. Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) ΝΑΙ   

 Επεξεργαστής (CPU)    

3. Πυρήνες: ≥ 8 ΝΑΙ   

4. Συχνότητα: ≥ 3.7GHz ΝΑΙ   

5. Κρυφή μνήμη L2: ≥ 8 ΜΒ ΝΑΙ   

 Μνήμη    

6. Χωρητικότητα: ≥ 32 GBs ΝΑΙ   

7. Τύπος: LPDDR4x ΝΑΙ   

 Σκληρός  Δίσκος    

9. Χωρητικότητα: ≥ 32 GBs ΝΑΙ   

9. Τύπος: eMMC 5.1 ΝΑΙ   

 Κάρτα γραφικών    

10. Πυρήνες: ≥512 ΝΑΙ   

11. Πυρήνες Tensor ΝΑΙ   

 Επιταχυντής Βαθιάς Μάθησης    

12. Τύπος: (2x) NVDLA Engines ΝΑΙ   

 Επιταχυντής Τεχνητής Όρασης    

13. Τύπος: 7-way VLIW Vision Processor ΝΑΙ   

 Slots Ι/O    

14. PCIe X16: x8 PCIe Gen4/x8 SLVS-EC ΝΑΙ   

15. RJ45: Gigabit Ethernet ΝΑΙ   

16. 
USB-C: 2x USB 3.1, DP (Optional), PD (Optional) Close-
System Debug and Flashing Support on 1 Port 

ΝΑΙ   

17. Camera Connector: (16x) CSI-2 Lanes ΝΑΙ   

18. M.2 Key M: NVMe ΝΑΙ   

19. 
M.2 Key E: PCIe x1 + USB 2.0 + UART (for Wi-Fi/LTE) / 
I2S / PCM 

ΝΑΙ   

20. 
40-Pin Header: UART + SPI + CAN + I2C + I2S + DMIC + 
GPIOs 

ΝΑΙ   

21. HD Audio Header: High-Definition Audio ΝΑΙ   

22. 
eSATAp + USB3.0 Type A: SATA Through PCIe x1 Bridge 
(PD + Data for 2.5-inch SATA) + USB 3.0 

ΝΑΙ   

23. HDMI Type A: HDMI 2.0 ΝΑΙ   

24. uSD/UFS CardSocket: SD/UFS ΝΑΙ   
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 Μέγεθος    

25. Μέγεθος: < 110mm x 110mm x 70mm ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας    

26. 
Τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση στο παραπάνω 
υλικό από την κατασκευάστρια εταιρία με γραπτή 
δήλωσή της. 

ΝΑΙ   

 Χρόνος Παράδοσης    

27. Ο χρόνος παράδοσης να είναι ≤  30 ημέρες ΝΑΙ   

 Παράδοση  - Εγκατάσταση    

28. 

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε 
χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγχειρίδια χρήσης 
τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό και στα 
Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 14. 3D Εκτυπωτής Τύπου Α, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Κατασκευαστής    

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ   

 Μοντέλο    

2. Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ   

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

3. 
Τεχνολογία εκτύπωσης: Fused Filament Fabrication 
(FFF) 

ΝΑΙ   

4. Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης: 520 Χ 400 Χ 500 mm ΝΑΙ   

5. 
Ελάχιστο Ύψος Εκτύπωσης Ζ άξονα: τουλάχιστον 100 
microns 

ΝΑΙ   

6. Αριθμός Κεφαλών Εκτύπωσης: Τουλάχιστον δύο (2) ΝΑΙ   

7. 
Διαθέσιμες Κεφαλές Εκτύπωσης: Από 0,4mm έως 
1,2mm 

ΝΑΙ   

8. Διάμετρος νήματος: 1,75mm ΝΑΙ   

9. 
Περιβάλλον κλειστού περιβάλλοντος ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας και υγρασίας 

ΝΑΙ   

10. Ακρίβεια ΧΥ τουλάχιστον 15 micron ΝΑΙ   

11. Ακρίβεια Ζ τουλάχιστον 15 micron ΝΑΙ   

12. 
Μέγιστη θερμοκρασία κεφαλών εκτύπωσης: 
Τουλάχιστον 500 βαθμοί κελσίου 

ΝΑΙ   

13. 
Μέγιστη θερμοκρασία πλατφόρμα εκτύπωσης: 
Τουλάχιστον 130 βαθμοί κελσίου 

ΝΑΙ   

14. 
Μέγιστη θερμοκρασία θαλάμου: Τουλάχιστον 70 
βαθμοί κελσίου 

ΝΑΙ   

15. Να περιλαμβάνεται εγγύηση (1) έτους ΝΑΙ   

16. 
Να περιλαμβάνονται αναλώσιμα τουλάχιστον 150 
κιλών από διάφορα υλικά μετά από συνεννόηση με 
τον προμηθευτή 

ΝΑΙ   

17. 
Η εγκατάσταση να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό 
προσωπικό. Να προσκομιστεί η πιστοποίηση. 

ΝΑΙ   

 Λοιπά:    

18. 

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε 
χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 

ΝΑΙ   
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από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 
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ΤΜΗΜΑ 15. 3D Εκτυπωτής Τύπου Β, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Κατασκευαστής    

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ   

 Μοντέλο    

2. Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ   

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

3. Ελάχιστο μέγεθος εκτύπωσης: 120 Χ 70 Χ 190 mm ΝΑΙ   

4. Ύψος εκτύπωσης Ζ άξονα: ελάχιστο 10 microns ΝΑΙ   

5. Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης: Τουλάχιστον 99mm/h ΝΑΙ   

6. 
Δυνατότητα εκτύπωσης σε υλικό υψηλών 
θερμοκρασιακών αντοχών  (τουλάχιστον 300 βαθμούς 
κελσίου) 

ΝΑΙ   

7. Μέγιστη ανάλυση τουλάχιστον 1920 Χ 1080 pixels ΝΑΙ   

8. Να περιλαμβάνεται θάλαμος ακτινοβολίας UV ΝΑΙ   

9. Να περιλαμβάνεται αναδευτήρας υλικών ΝΑΙ   

10. Να περιλαμβάνεται μονάδα καθαρισμού ρητινών ΝΑΙ   

11. Να περιλαμβάνεται επιπλέον δεξαμενή εκτύπωσης ΝΑΙ   

12. Να περιλαμβάνεται εγγύηση (1) έτους ΝΑΙ   

13. 
Να περιλαμβάνονται αναλώσιμα τουλάχιστον 30 
κιλών από διάφορα υλικά μετά από συνεννόηση με 
τον προμηθευτή 

ΝΑΙ   

14. 
Η εγκατάσταση να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό 
προσωπικό. Να προσκομιστεί η πιστοποίηση. 

ΝΑΙ   

 Λοιπά:    

15. 

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε 
χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 
από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 16. Φορτηγό μεταφοράς των Ρομπότ και υλικών, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

     

1. Κατασκευαστής    

2. Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ   

3. Μοντέλο    

4. Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ   

 Κινητήρας    

5. Κυβισμός:   2200 cc ΝΑΙ   

6. Αριθμός Κυλίνδρων:  4 ΝΑΙ   

7. Μέγιστη Ισχύς (PS):  τουλάχιστον 160HP / 3500 σ.α.λ. ΝΑΙ   

8. Μέγιστη Ροπή (Nm):  360Nm @ 1500σ.α.λ. ΝΑΙ   

9. Καύσιμο: Πετρέλαιο ΝΑΙ   

10. Τύπος Κιβωτίου Ταχυτήτων: 6-ταχυτήτων μηχανικό ΝΑΙ   

11. Μέγιστη Ισχύς (kW): 100kW ΝΑΙ   

12. Κινητήριοι τροχοί: Κίνηση εμπρός ΝΑΙ   

13. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt): 75lt ΝΑΙ   

 Βάρη - Διαστάσεις     

14. Ελάχιστο Απόβαρο (kg): >2000 Kgr ΝΑΙ   

15. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: περίπου 1300 Kg ΝΑΙ   

16. Συνολικό μήκος (mm): >6000 mm ΝΑΙ   

17. Συνολικό πλάτος (mm): >2000mm ΝΑΙ   

18. Συνολικό μέγιστο ύψος (mm): < 2800 mm ΝΑΙ   

19. Μήκος χώρου φόρτωσης: >3600 mm ΝΑΙ   

20. Πλάτος χώρου φόρτωσης: >1600 mm ΝΑΙ   

21. Ύψος  χώρου φόρτωσης: >2000 mm ΝΑΙ   

22. 
Πλαϊνή πόρτα χώρου φόρτωσης: πλάτος > 1100 mm, 
ύψος > 1700 mm 

ΝΑΙ   

23. 
Πίσω πόρτα χώρου φόρτωσης: πλάτος > 1500 mm, 
ύψος > 1750 mm 

ΝΑΙ   

24. Όγκος φόρτωσης: > 13 m3 ΝΑΙ   

     

 Επιπλέον Χαρακτηριστικά    

 Εξωτερικό    

25. 
Δύο συρόμενες (δεξιά-αριστερά) πόρτες στο χώρο 
φορτώσεως αγαθών 

ΝΑΙ   

26. 
Δίφυλλη πίσω πόρτα χώρου φόρτωσης χωρίς τζάμι με 
άνοιγμα >180ο  

ΝΑΙ   

27. Καλύμματα μπουλονιών (τάσια) σε όλους τους ΝΑΙ   
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τροχούς 

28. Πλήρης εφεδρικός τροχός   ΝΑΙ   

29. Ζάντες ατσάλινες 16” ΝΑΙ   

30. Φιμέ τζάμια ΝΑΙ   

 Εσωτερικό    

31. Air Condition με φίλτρο γύρης ΝΑΙ   

32. Υδραυλικό τιμόνι με κολόνα ρυθμιζόμενη ΝΑΙ   

33. 
Ηλεκτρικά παράθυρα , με διακόπτη one touch για το 
παράθυρο του οδηγού  

ΝΑΙ   

34. 
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί 
καθρέπτες 

ΝΑΙ   

35. Θέσεις με ρυθμιζόμενα σε ύψος προσκέφαλα ΝΑΙ   

36. 
Μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι, μεταξύ θαλάμου 
οδήγησης και χώρου φόρτωσης 

ΝΑΙ   

37. 
Συρόμενο κάθισμα οδηγού με ρύθμιση κλίσης της 
πλάτης, υποβραχιόνιο και οσφυική υποστήριξη 

ΝΑΙ   

38. 
Ενιαίο κάθισμα συνεπιβατών, με σπαστή τη μεσαία 
πλάτη για στήριξη laptop  

ΝΑΙ   

39. Υψηλής ποιότητας ταπετσαρία καθισμάτων  ΝΑΙ   

40. 
Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι εγγράφων & 
μικροαντικειμένων 

ΝΑΙ   

41. 
Ηχοσύστημα με Bluetooth, με χειρισμούς στο τιμόνι , 
ηχεία και κεραία οροφής  

ΝΑΙ   

42. Ηλεκτρονικό ρολόι ΝΑΙ   

43. 
Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας οδηγού 
και φώτων 

ΝΑΙ   

44. Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό ΝΑΙ   

45. 
Έξυπνος αποθηκευτικός χώρος μέσω ανάκλησης 
καθίσματος συνεπιβατών  

ΝΑΙ   

46. Θήκες ποτηριών οδηγού-συνοδηγού ΝΑΙ   

47. 
Πλαφονιέρα φωτισμού καμπίνας οδήγησης και χώρου 
φόρτωσης  

ΝΑΙ   

48. Σκιάδιο οδηγού – συνοδηγού ΝΑΙ   

49. 
Χειρολαβή και ντουλάπι αποθήκευσης στην πλευρά 
του συνοδηγού 

ΝΑΙ   

50. Άγκιστρα στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης ΝΑΙ   

51. Παροχή 12V στο χώρο φόρτωσης ΝΑΙ   

 Ασφάλεια    

52. Σύστημα ABS με EBD και ESP ΝΑΙ   

53. Σύστημα Start & Stop Engine ΝΑΙ   

54. Αερόσακος οδηγού-συνοδηγού  ΝΑΙ   

55. Δισκόφρενα εμπρός-πίσω ΝΑΙ   

56. Αισθητήρες παρκαρίσματος (πίσω) ΝΑΙ   

57. Ηλεκτρικές κλειδαριές ΝΑΙ   
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58. Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες  ΝΑΙ   

59. Immobilizer ΝΑΙ   

60. Σύστημα οικονομικής οδήγησης (ECO MODE) ΝΑΙ   

 Λοιπά:    

61. 

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε 
χώρο του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 
από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 17. Drone A και παρελκόμενα, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Πλαίσιο αεροσκάφους    

1. Διαγώνιο μεταξόνιο: >= 895 mm  ΝΑΙ   

2. 
Διαστάσεις: 810 mm x 670 mm x 430 mm (βραχίονας 
ξεδιπλωμένος χωρίς έλικες)  
430 mm x 420 mm x 430 mm (βραχίονας διπλωμένος) 

ΝΑΙ   

 Παράµετροι πτήσης    

3. Συνολικό βάρος: 3.6 kg (χωρίς µπαταρία) ΝΑΙ   

4. Μέγιστο βάρος απογείωσης: 9 kg ΝΑΙ   

5. Μέγιστη ταχύτητα ανάβασης: >= 5 m/s ΝΑΙ   

6. Μέγιστη ταχύτητα πτήσης: >= 17 m/s ΝΑΙ   

7. 
Μέγιστο ανώτατο όριο υπηρεσιακής χρήσης πάνω 
από το επίπεδο της θάλασσας: 5000 m 

ΝΑΙ   

8. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C έως +50°C ΝΑΙ   

 Τηλεχειριστήριο    

9. Συχνότητα λειτουργίας: 2.400 GHz έως 2.4835 GHz ΝΑΙ   

10 Μέγιστο εύρος μετάδοσης: 15 Km ΝΑΙ   

11. Ισοδύναμη ισοτροπικά εκπεμπόμενη ισχύς: ≤30 dBm ΝΑΙ   

12. Ενσωματωμένη μπαταρία: 5000 mAh λιθίου – ιόντων ΝΑΙ   

13. Ισχύς εξόδου: 17 W ΝΑΙ   

14. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C έως 40°C ΝΑΙ   

 Μονάδα radar    

15. 
Εύρος ανίχνευσης – Μπροστά/ Πίσω/ Αριστερά/ 
Δεξιά: 0.7 - 40m 

ΝΑΙ   

16. Εύρος ανίχνευσης – Άνω/ Κάτω: 0.6 - 30m ΝΑΙ   

 Φορτιστής τηλεχειριστηρίου    

17. Τάση: 5 V ΝΑΙ   

 Κάμερα    

18. 
Αισθητήρας: 45MP, 35.9x24mm (Full frame), 4.4μm 
pixel size 

ΝΑΙ   

19. 
ISO range: Βίντεο: 100-25600, Φωτογραφία: 100-
25600 

ΝΑΙ   

20. Ανάλυση βίντεο: 16:9 (1920x1080), 16:9 (3840x2160) ΝΑΙ   

21. Μέγεθος εικόνας:3:2 (8192x5460) ΝΑΙ   

22. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C έως +50°C ΝΑΙ   

 Μπαταρίες     

23. Να προσφερθούν 2 ΝΑΙ   

 Φορτιστής     
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24. Να προσφερθεί φορτιστής για τις μπαταρίες ΝΑΙ   

 Κινητός σταθμός GNSS υψηλής ακρίβειας    

25. 
Δυνατότητα σύνδεσης με το χειριστήριο του 
αεροσκάφους 

ΝΑΙ   

26. 
Η εγκατάσταση του να γίνεται σε ειδικό τρίποδα. 
Επίσης, να μην είναι μόνιμη εγκατάσταση  

ΝΑΙ   

27. 
Ο κατασκευαστής να είναι ο ίδιος που κατασκευάζει 
και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος με σκοπό την 
επίτευξη βέλτιστης συνδεσιμότητας 

ΝΑΙ   

28. 

Συχνότητες GNSS: GPS: L1, L2, L5 
BeiDou: B1, B2, B3 
GLONASS F1, F2 
Galileo E1, E5A, E5B 

ΝΑΙ   

29. 
Ακρίβεια RTK: Οριζοντιογραφική ακρίβεια 1cm + 1ppm 
(RMS), Υψομετρική ακρίβεια 2cm + 1ppm (RMS) 

ΝΑΙ   

30. Data link: LAN, 4G, Wi-FI ΝΑΙ   

31. Χωρητικότητα μνήμης: 16GB ΝΑΙ   

32. IP: IP65 ΝΑΙ   

33. Τρίποδας: Να προσφερθεί 1 ΝΑΙ   

 Προμηθευτής    

34. 
ISO Προμηθευτή: Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και 
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001. 

ΝΑΙ   

35. 
Εμπειρία Προμηθευτή: Ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο 
έργο. 

ΝΑΙ   

36. 

Πιστοποίηση Προμηθευτή: Να διαθέτει εκπαιδευτικό 
κέντρο πιστοποιημένο από την ΥΠΑ.  Να είναι 
επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 
στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

 Λοιπά:    

37. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 
από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 18. Drone Β και παρελκόμενα, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Αεροσκάφος    

1. Διαγώνιο μεταξόνιο: 350 mm ΝΑΙ   

2. Αριθμός κινητήρων: 4 ΝΑΙ   

 Παράμετροι πτήσης    

3. Βάρος απογείωσης: 1487 γραμμάρια ΝΑΙ   

4. Μέγιστη ταχύτητα ανάβασης: >= 6 m/s ΝΑΙ   

5. Μέγιστη ταχύτητα πτήσης: >= 36 mph ΝΑΙ   

6. 
Μέγιστο ανώτατο όριο υπηρεσιακής χρήσης πάνω 
από το επίπεδο της θάλασσας: 6000 m 

ΝΑΙ   

7. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C έως 40°C ΝΑΙ   

 Τηλεχειριστήριο    

8. Συχνότητα λειτουργίας: 2.400 GHz έως 2.4835 GHz ΝΑΙ   

9. 
Ισχύς μετάδοσης: 2.4GHz: < 20 dBm 
5.8GHz: < 26 dBm 

ΝΑΙ   

10. Ενσωματωμένη μπαταρία: 6000 mAh LiPo ΝΑΙ   

11. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C έως 40°C ΝΑΙ   

 Κάμερα    

12. 
Η πολυφασματική κάμερα εγκατεστημένη στο μη 
επανδρωμένο αεροσκάφος (built-in) και να μην είναι 
ιδιοκατασκευή 

ΝΑΙ   

13. 

Αισθητήρες: έξι συνολικά.  
1 / 2.9’’ CMOS συμπεριλαμβανομένου 1 αισθητήρα 
RGB για απεικόνιση ορατού φωτός και 5 
μονοχρωματικούς αισθητήρες για πολυφασματική 
απεικόνιση. 
Κάθε αισθητήρας: 2.08MP 

ΝΑΙ   

14. 

Φίλτρα: Blue: 450nm±16nm 
Green: 560nm± 16nm 
Red: 650nm±16nm 
Red edge: 730nm±16nm 
Near-infrared: 840nm±26nm 

ΝΑΙ   

15. RGB sensor ISO range: 200-800 ΝΑΙ   

16. Monochrome Sensor Gain: 1-8x ΝΑΙ   

17. Format φωτογραφιών: JPEG, TIFF ΝΑΙ   

18. Μέγιστο μέγεθος εικόνας: 1600x1300 ΝΑΙ   

19. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C έως 40°C ΝΑΙ   

 Κινητός σταθμός GNSS υψηλής ακρίβειας    

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

 Προμηθευτής    

21. 
ISO Προμηθευτή: Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και 
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001. 

ΝΑΙ   

22. 

Πιστοποίηση Προμηθευτή: Να διαθέτει εκπαιδευτικό 
κέντρο πιστοποιημένο από την ΥΠΑ.  
Να είναι επίσημος αντιπρόσωπος του 
κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

 Λοιπά:    

23. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 
από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 19. Αυτόματος αναλυτής οίνου τεχνολογίας FTIR, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1. 
Αυτόματη συσκευή για την ανάλυση κρασιού, 
μούστου και μούστου υπό ζύμωση 

ΝΑΙ   

2. 
Η συσκευή να βασίζεται στην τεχνολογία 
φασματοσκοπίας υπέρυθρου μετασχηματισμού 
Fourier (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

ΝΑΙ   

3. 

Να διαθέτει ανιχνευτή τύπου DTGS (deuterated 
triglycine sulfate) που αποτελείται από δευτεριωμένη 
θειική τριγλυκίνη. Ο ανιχνευτής να είναι 
πυροηλεκτρικός, ώστε να λειτουργεί σε θερμοκρασία 
δωματίου και να προσφέρει υψηλούς χρόνους 
απόκρισης 

ΝΑΙ   

4. Να μην διαθέτει σύστημα ροής ΝΑΙ   

5. 
H διαδικασία ανάλυσης να μην απαιτεί τη χρήση 
αναλωσίμων 

ΝΑΙ   

6. 

Να παρέχεται ξεχωριστή ανεξάρτητη μονάδα, η οποία 
να έχει τη δυνατότητα να αναλύει ταυτόχρονα με τις 
λοιπές παραμέτρους και το χρώμα στα κρασιά 
(ταυτόχρονη μέτρηση). Η μονάδα χρώματος να 
μετράει απορρόφηση στα 420, 520, 620nm και να 
διαθέτει κυβέτα 2mm. 

ΝΑΙ   

7. 

Η συσκευή να συμπεριλαμβάνει έτοιμες 
βαθμονομήσεις για την ανάλυση: 

• Αιθανόλης, γλυκόζης/φρουκτόζης, πτητικής 
οξύτητας, ολικής οξύτητας, pH, μηλικού οξέος, 
γαλακτικού οξέος, φρουκτόζης, γλυκόζης, 
πυκνότητας, ολικά σάκχαρα, ολικών 
πολυφαινολών (OD280) στο κρασί. 

• Ολικών διαλυτών στερεών σε Brix, ολικής 
οξύτητας, pH,  πυκνότητας, μηλικού οξέος, 
τρυγικού οξέος, αμμωνίας, α-άμινο αζώτου, 
γλυκονικού οξέος και πτητικής οξύτητας στο 
μούστο.  

• Αιθανόλης, πτητικής οξύτητας, γλυκόζης/ 
φρουκτόζης, ολικής οξύτητας, pH, μηλικού 
οξέος στο μούστο υπό ζύμωση. 

 

ΝΑΙ   

8. 
Τα ελάχιστα εύρη μέτρησης των παραμέτρων να είναι 
τα ακόλουθα (πίνακας που ακολουθεί): 

ΝΑΙ   
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Παράμετρος Μονάδα Μούστος Μούστος 
υπό ζύμωση 

Κρασί Γλυκά Κρασιά 

Αιθανόλη % Vol.  0.5-12.5 10-16 8-19 

Γλυκόζη/φρουκτόζη g/l  5-240 0.2-20 5-140 

Πτητική οξύτητα g/l 0.1-0.6 0.1-0.7 0.2-1.1 0.1-1.2 

Ολική οξύτητα g/l 2-12 2.2-6.2 2.6-6.5 2.2-5.5 

pH - 2.9-3.9 3.1-3.8 2.9-4.0 2.8-4.0 

Μηλικό οξύ g/l 0.5-8.1 0.5-6.2 0.2-5.5 0.2-4.5 

Γαλακτικό οξύ g/l   0.2-3.5  

Πυκνότητα g/ml 1.04-1.15  0.99-1.03  

Τρυγικό οξύ g/l 2-7    

Αμμωνία mg/l 20-150    

α-άμινο άζωτο mg/l 25-275    

Ολικές 
πολυφαινόλες 
(OD280) 

-  10-80   

Ολικά διαλυτά 
στερεά 

Brix 12.5-22.5    

Ολικά σάκχαρα g/l   1-50  

Γλυκονικό οξύ g/l 0.2-3.2    

Φρουκτόζη g/l   0.2-10.2  

Γλυκόζη g/l   0.2-10.5  

 

9. 

Να έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπολογιστικά 
μέτρηση του ΥΑΝ (Yeast Assimilable Nitrogen), 
χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις της αμμωνίας και του 
α-άμινο αζώτου. 

ΝΑΙ   

10. 
Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των καμπυλών 
βαθμονόμησης (slope/intercept adjustment). 

ΝΑΙ   

11. 

Να παρέχεται ξεχωριστός ηλεκτρονικός υπολογιστής 
με οθόνη ή laptop και εκτυπωτής. Το λογισμικό της 
συσκευής να είναι εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και η συσκευή να παραδοθεί έτοιμη προς 
λειτουργία. 

ΝΑΙ   

12. 

Η συσκευή να συνοδεύεται από  πρότυπα δείγματα 
κρασιού, πιστοποιημένα κατά COFRAC, για τη 
βαθμονόμηση των παραμέτρων: αλκοολικό βαθμό, 
γλυκόζη-φρουκτόζη, ολική οξύτητα, πτητική οξύτητα, 
pH, οξικό οξύ, L-μηλικό οξύ, πυκνότητα,  L-γαλακτικό 
οξύ και τρυγικό οξύ. Οι συγκεντρώσεις των 
παραμέτρων να είναι (όπως στον ακόλουθο πίνακα): 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΥΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Αλκοολικός βαθμός 8 - 16 % 

Γλυκόζη/φρουκτόζη 0,7 - 8,0 g/l 

Ολική οξύτητα 2 - 6 g/l 

Πτητική οξύτητα 0,2 - 1,0 g/l 

pH  2,8 - 4,0 

Οξικό οξύ 0,2 - 1,3 g/l 

L-μηλικό οξύ 0,1 - 3,0 g/l 

Πυκνότητα 0,99 - 1,01 g/ml 

L-γαλακτικό οξύ 0,1 - 2,0 g/l 

Τρυγικό οξύ 1,0 - 4,0 g/l 

  

13. 
Να είναι δυνατή η χρήση ειδικών αναλωσίμων τύπου 
IDR, για τη διενέργεια αυτοελέγχου της συσκευής 
ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της 

ΝΑΙ   

14. 
Να διαθέτει 3.300 σημεία δεδομένων ανά σάρωση 
(data points/scan) 

ΝΑΙ   

15. 
Να παρέχεται ειδικό ανεξάρτητο λογισμικό για τη 
ρύθμιση και δημιουργία νέων βαθμονομήσεων τύπου 
FTIR Calibrator 

ΝΑΙ   

16. 
Ο κατασκευαστής οίκος και ο προμηθευτής να 
διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 

ΝΑΙ   

 Λοιπά:    

17. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων & 
εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά 
από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. Εγχειρίδια 
χρήσης τουλάχιστον στα Αγγλικά και επιθυμητό 
και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 20.  
1. Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας, συνδεδεμένο με 
δειγματολήπτη υπερκείμενης φάσης, Τεμάχια (1) 
2. Φασματοφωτόμετρο FT-Near IR και εξαρτήματα για μέτρηση σε στερεά, υγρά και σκόνες, Τεμάχια (1) 
3. Ατομική απορρόφηση (AAS) με φούρνο γραφίτη, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1. 

Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή 
φασματογράφο μάζας, συνδεδεμένο με 
δειγματολήπτη υπερκείμενης φάσης, 
αποτελούμενο από:  
α) Αέριο χρωματογράφο GC και  
β) Δειγματολήπτη υπερκείμενης φάσης 
(Headspace) 

ΝΑΙ   

1.1 Αέριος χρωματογράφος ΝΑΙ   

 Α. ΓΕΝΙΚΑ    

1.1.1 

Πλήρως αυτοματοποιημένος Αέριος 
Χρωματογράφος. Όλες οι λειτουργίες του οργάνου 
να ενεργοποιούνται και να ελέγχονται από τον 
συνδεδεμένο Η/Υ και μέσω  οθόνης-επαφής (touch 
screen), τοποθετημένη επί του οργάνου. Να 
υπάρχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης του 
χρωματογραφήματος σε πραγματικό χρόνο και 
υποστήριξης σε 8 γλώσσες τουλάχιστον. 
 

ΝΑΙ   

 
Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελείται από τα 
κατωτέρω μέρη: 

   

1.2 Β. ΚΛΙΒΑΝΟΣ    

1.2.1 

Να έχει εύκολη πρόσβαση σε στήλες. Όλες οι 
λειτουργίες θερμοκρασίας και χρόνου να 
ελέγχονται από μικρο-επεξεργαστή και να 
εμφανίζονται στην οθόνη. 

• Όγκος: 10.600 cm³ τουλάχιστον 

• Θερμοκρασιακό εύρος: +10ο C από το 
περιβάλλον έως 450ο C  (-99οC έως 450οC σε 
περίπτωση προσαρμογής ψυκτικού 
συστήματος) 

• Προστασία υπερθέρμανσης στήλης:  
Ρυθμιζόμενη από τον χρήστη μέχρι  450ο C 

• Προγραμματισμός θερμοκρασίας: 3 στάδια 
(ramps), 4 επίπεδα τουλάχιστον 

ΝΑΙ   
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1.2.2 

Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Αρχική Θερμοκρασία Κλιβάνου: -99ο C έως 450 
οC (με ελάχιστο βήμα 1ο C) 

• Αρχικός Χρόνος: 0 έως 999 min (με ελάχιστο 
βήμα 0,1 min) 

• Ρυθμός: 0,1 έως 45 οC/min (ελάχιστο βήμα 
0,1οC) 

• Χρόνος: 0 έως 999 min (ελάχιστο βήμα 0,1 min) 

• Τελική Θερμοκρασία Κλιβάνου: -99ο C έως 450 
οC (ελάχιστο βήμα 1ο C) 

• Χρόνος ψύξης από 250ο C στους 50ο C: 4,8 min 
μέγιστο. 

ΝΑΙ   

1.3. Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΩΝ    

1.3.1 
Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ροών 
και πιέσεων (PPC) σε όλα τα κανάλια (συνολικά 
μέχρι 12 ζώνες PPC) 

ΝΑΙ   

1.3.2 

Γ.1 Έλεγχος ροών και πιέσεων φέροντος αερίου 
 

• Να διαθέτει ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενα 
(PPC) πνευματικά για όλους τους εισαγωγείς 
δειγμάτων. 

• Οι φέρουσες PPC ζώνες να ισοσταθμίζουν τις 
διακυμάνσεις στην θερμοκρασία και την πίεση 
περιβάλλοντος, για μέγιστη σταθερότητα. 

• Η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου 
(PPC) να επιτρέπει την άμεση ρύθμιση του 
ρυθμού και της αναλογίας κατά την ροή 
διαχωρισμού. 

• Η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου 
(PPC) στις ζώνες εξόδου διαχωρισμού να 
ισοσταθμίζει τις διακυμάνσεις σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος για μέγιστη σταθερότητα. 

• Η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου 
(PPC) να παρέχει απευθείας ρύθμιση σε 
mL/min, psig ή kPa ή cm/sec. 

• Η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου 
(PPC) να επιτρέπει την αυτόματη δοκιμή 
διαρροής. 

• Να διαθέτει πρόγραμμα ρύθμισης πίεσης τριών 
σταδίων (ramps) τουλάχιστον. 

• Ρυθμός ρύθμισης πίεσης / ροής:  
                                   0-100.0 psi/ 
                                   0-100.0 mL/min 
                                   0-200 cm/sec 
                                   ή βαλλιστικά 

ΝΑΙ   
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1.3.3 

Γ.2 Έλεγχος Ανιχνευτών 
 

• Να διαθέτει ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενα 
(PPC) πνευματικά για όλους τους ανιχνευτές. 

• Η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου 
(PPC) να επιτρέπει την απευθείας ρύθμιση σε 
mL/min. 

• Η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου 
(PPC) να επιτρέπει την αντιστάθμιση των 
διακυμάνσεων στη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας μέγιστη 
σταθερότητα. 

 

ΝΑΙ   

1.3.4 

Γ.3 Βοηθητικά pneumatics 
 

• Να διαθέτει 4 βοηθητικές ζώνες  

• Η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου 
(PPC) να επιτρέπει την απευθείας ρύθμιση 
σε mL/min, psig ή kPa. 

• Οι βοηθητικές ζώνες των PPC να 
αντισταθμίζουν τις διαφοροποιήσεις στη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος για μέγιστη 
σταθερότητα. 

ΝΑΙ   

1.4. Δ. ΕΓΧΥΤΗΣ (INJECTOR)    

1.4.1 

Να διαθέτει εισαγωγέα θερμοκρασιακά 
προγραμματιζόμενο split/splitless με τις 
ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Να διαθέτει θερμοκρασιακά 
προγραμματιζόμενη είσοδο 

• Να έχει δυνατότητα έγχυσης μεγάλου όγκου 
τουλάχιστον 50μL με χρήση αυτόματου 
δειγματολήπτη και 150μL για χειροκίνητη 
έγχυση από τον χρήστη 

• Να διαθέτει πρόγραμμα θερμοκρασίας δύο 
σταδίων 

• Να έχει δυνατότητα on-column έγχυσης με 
κατάλληλο liner 

• Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 3 
διαφορετικών liner: 1mm, 2mm και on-column 

• Να έχει εύκολα ρυθμιζόμενη αναλογία 
διαχωρισμού για ένα ευρύ φάσμα συνθηκών 
ανάλυσης 

• Να διαθέτει ειδική παγίδα στην έξοδο 
διαχωρισμού για την αποτροπή επιμόλυνση της 
βαλβίδας διαχωρισμού και του περιβάλλοντος 

ΝΑΙ   
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• Θερμοκρασία λειτουργίας να έχει εύρος από 
50°C έως 500°C με βήμα 1°C  

• Ο ρυθμός θέρμανσης να είναι ρυθμιζόμενος 
έως 200°C/min. 

• Ο χρόνος ψύξης από τους 380°C στους 50°C να 
είναι μικρότερος από 6 λεπτά 

• Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο ροών και 
πιέσεων. 

1.5. Ε. Ανιχνευτής    

1.5.1 

Όλοι οι ενσωματωμένοι ανιχνευτές να 
περιλαμβάνουν λειτουργία αυτοματοποιημένης 
αντιστάθμισης υποβάθρου (background) που να 
διορθώνει πιθανή διαρροή της στήλης. To σύστημα 
να προσφέρεται με έναν ανιχνευτή FID (PPC): 

ΝΑΙ   

1.5.2 

Ανιχνευτής Ιονισμού Φλόγας (FID) 

• Να διαθέτει μεγάλο γραμμικό δυναμικό 
εύρος.  

• Να μην απαιτείται η χρήση «makeup gas». 

• Η ροή αέρα να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη 
για να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 
επιμόλυνσης και δημιουργίας 
υπολειμμάτων. 

• Προσαρμογή με 1/8” διατομή. 

• Να διαθέτει προγραμματιζόμενα Κανάλια 
Αερίων (PPC): ο έλεγχος της ροής του 
υδρογόνου και του αέρα να γίνεται μέσω του 
λογισμικού. 
o Θερμοκρασία Λειτουργίας: 100ο C έως 

450ο C με βήμα 1ο C 
o Ελάχιστη ανιχνεύσιμη ποσότητα:            

< 3·10-12 g C/sec οκτανίου 
o Γραμμικότητα: > 107 
o Φιλτράρισμα σήματος: 50, 200, 800 

msec τουλάχιστον. 
 

ΝΑΙ   

1.6. ΣΤ. Οθόνη αφής (touch screen)    

1.6.1 

Να εμπεριέχει τις κάτωθι κύριες λειτουργίες 
(χρήσεις): 

• Πολύ-γλωσσική υποστήριξη (τουλάχιστον 8 
γλώσσες πχ. Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιαπωνικά, Κινέζικα, 
Ρωσικά). 

• Χρωματογράφημα σε πραγματικό χρόνο. 

• Αντίστροφη μέτρηση έγχυσης για έγχυση 
από τον χρήστη. 

ΝΑΙ   
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• Υπολογισμός πίεσης στήλης /ροής/ 
ταχύτητας. 

• Ένδειξη για προληπτική συντήρηση. 

• Προστασία με κωδικό χρήστη. 

• Γραφική ένδειξη θερμοκρασίας και 
προγραμμάτων καναλιών αερίου. 

• Ένδειξη σύνοψης κατάστασης. 

• Αρχείο λειτουργίας. 

• Ανάλυση : 240 Χ 320 τουλάχιστον 

• Οθόνη 256 χρωμάτων τουλάχιστον 

• Κατανοητά και κατάλληλα προσαρμοσμένα 
μηνύματα λάθους / προειδοποίησης. 

 

1.7. Ζ. Άλλα χαρακτηριστικά λειτουργίας του GC    

1.7.1 

1. Να επιτυγχάνει βαθμονόμηση της 
θερμοκρασίας του φούρνου και της ροής 
του φέροντος αερίου μέσω του λογισμικού. 

2. Να διαθέτει πλήρη έλεγχο του οργάνου 
μέσω εξωτερικού Η/Υ. 

3. Να διαθέτει 5 αποθηκευμένες 
(εγκατεστημένες) μεθόδους τουλάχιστον. 

4. Να διαθέτει αντιστάθμιση γραμμής βάσης 
 

ΝΑΙ   

1.8. 
Η. Δειγματολήπτης υπερκείμενης φάσης 
(Headspace) 

ΝΑΙ   

1.8.1 

Να συνοδεύεται από δειγματολήπτη Headspace, 
υψηλής τεχνολογίας και πλήρως 
αυτοματοποιημένο, αποτελούμενο από:  

− Βασική μονάδα Headspace 40 θέσεων 
τουλάχιστον 

− Λειτουργία ηλεκτρονικού ελέγχου πιέσεων 
και ροών για Headspace 

− Θερμαινόμενη γραμμή μεταφοράς 
δείγματος 

− Σύστημα ανακίνησης φιαλιδίων 
 

ΝΑΙ   

 Ο αυτόματος δειγματολήπτης headspace:    

1.8.2 

• Να είναι κατάλληλος για την ανάλυση  στερεών 
και υγρών δειγμάτων με δυνατότητα σύνδεσης 
με οποιονδήποτε αέριο χρωματογράφο 

• Να περιλαμβάνει δίσκο 40 θέσεων για φιαλίδια 
όγκου 22ml ή 6ml, και να έχει τη δυνατότητα 
θερμοστάτησης σε συγκεκριμένη θερμοκρασία 
ακριβώς ίδιο χρόνο για κάθε δείγμα, για 
τουλάχιστον δώδεκα (12) δειγμάτων μαζί 

ΝΑΙ   
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(overlapped thermostating) 

• Να μπορεί να αφαιρείται και να 
επανατοποθετείται πολύ εύκολα στον 
εισαγωγέα 

• Να λειτουργεί με packed  και τριχοειδείς στήλες 

• Ο τρόπος δειγματοληψίας να ακολουθεί την 
τεχνική της εξισορρόπησης πίεσης (Pressure 
Balanced Sampling) υπερτερώντας, με τον τρόπο 
αυτό, όλων των άλλων μεθόδων όπως αυτής με 
βαλβίδα και βρόχο (loop) ή της 
θερμοστατούμενης δοσομετρικής σύριγγας που 
έχουν μειονεκτήματα όπως: απώλεια δείγματος, 
σύριγγα ανοικτή στην ατμόσφαιρα, 
προσρόφηση και συμπύκνωση, όγκο δύσκολα 
επ' ακριβώς προσδιοριζόμενο 

• Η ποσότητα του εισαγόμενου στο GC δείγματος 
να είναι προγραμματιζόμενη με βάση τον χρόνο 
(0,0 έως 9,9min) ή τον όγκο (0 έως 10000μl) 
χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός 

• Να διαθέτει θερμαινόμενη τριχοειδή γραμμή 
μεταφοράς δείγματος προγραμματιζόμενη σε 
περιοχή θερμοκρασίας από 35 έως 210ο C 

• Ο φούρνος θερμοστάτησης δειγμάτων να είναι 
κατασκευασμένος από αλουμίνιο, περιοχής 
θερμοκρασίας μεταξύ  35ο C – 210ο C (σε 
βήματα 1ο C) 

• Το σύστημα να ελέγχεται  από μικροϋπολογιστή 
με εύκολο προγραμματισμό από την οθόνη του 
οργάνου (touch screen) που να εξασφαλίζει τη 
ρύθμιση όλων των παραμέτρων λειτουργίας 

• Να διαθέτει τρόπο λειτουργίας χωρίς την 
απαίτηση επιπλέον εξοπλισμού:  
o Constant mode: εφαρμογή ακριβώς ίδιων 

συνθηκών θερμοστάτησης, για κάθε δείγμα 
με δυνατότητα έξυπνης θερμοστάτησης 
τουλάχιστον 12 δειγμάτων μαζί  

o Multiple Headspace Extraction (MHE) mode: 
πολλαπλές εγχύσεις από το ίδιο φιαλίδιο 
υπό τις ίδιες συνθήκες θερμοστάτησης 

o Progressive mode: διαδοχικές εγχύσεις με 
αυτόματα αυξανόμενο το χρόνο 
θερμοστάτησης με σκοπό την εύρεση του 
βέλτιστου σημείου (για περιπτώσεις 
ανάπτυξης μεθόδων ή μελέτες κινητικής) 

• Να περιλαμβάνει λειτουργία ηλεκτρονικού 
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ελέγχου ροών και πιέσεων 

• Να περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματου 
ελέγχου διαρροής για το σύστημα (πριν την 
ανάλυση) και τα φιαλίδια (κατά τη διάρκεια της 
έγχυσης) 

• Να περιλαμβάνει σύστημα ανακίνησης 
φιαλιδίων με αυτόματη εύρεση της βέλτιστης 
συχνότητας δόνησης 

 

1.9. Θ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ    

1.9.1 

• Το σύστημα να συνοδεύεται από Η/Υ 
τελευταίας τεχνολογίας και εκτυπωτή. 

• Να συνοδεύεται από φίλτρα κατακράτησης 
υγρασίας, οξυγόνου, υδρογονανθράκων από τα 
φέροντα αέρια 

• Να συνοδεύεται από 1 στήλη της επιλογής του 
χρήστη και από 100 Vials για τον αυτόματο 
δειγματολήπτη και τον δειγματολήπτη 
υπερκείμενης φάσης (Headspace) 

ΝΑΙ   

     

2. 
Φασματοφωτόμετρο FT-Near IR και εξαρτήματα 
για μέτρηση σε στερεά, υγρά και σκόνες 

   

2.1 

Το σύστημα να αποτελείται από  
φασματοφωτόμετρο  FT-Near IR, εξάρτημα 
μέτρησης ανάκλασης σε στερεά, υγρά και σκόνες 
στην περιοχή Near IR (NIRA), και λογισμικό του 
FTIR. 

ΝΑΙ   

2.2. Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά του FT-NIR:    

2.2.1 

Περιστρεφόμενο ιντερφερόμετρο το οποίο να 
παρέχει ιδιαίτερη προστασία στην κλίση του 
καθρέφτη και να μην απαιτεί δυναμική 
ευθυγράμμιση του καθρέφτη. 

ΝΑΙ   

2.2.2 
Ερμητικά κλεισμένο και ξηρό οπτικό σύστημα το 
οποίο να καλύπτει εύρος τουλάχιστον: 680 – 4800 
nm (14.700 – 2.000 cm-1 ) 

ΝΑΙ   

2.2.3 
Λόγος σήματος προς θόρυβο (ευασιθησία): <10 μA 
RMS για σάρωση 1 λεπτού, από 1600nm έως 
250nm 

ΝΑΙ   

2.2.4 
Φασματική διακριτική ικανότητα: 0.19-6.4 στα 1390 
nm  (1 - 64 cm-1) 

ΝΑΙ   

2.2.5 
Ακρίβεια μήκους κύματος: 0.028 nm στα 1670 nm 
(0,1 cm-1 στα 6.000 cm-1) 

ΝΑΙ   

2.2.6 
Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: Καλύτερη από 
0.004 nm στα 1390 nm (0,02 cm-1 στα 7.200 cm-1) 

ΝΑΙ   

2.2.7 Βάση απομονωμένη από κραδασμούς ΝΑΙ   
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2.2.8 
Κινηματική στήριξη, να μην απαιτείται 
ευθυγράμμιση των οπτικών 

ΝΑΙ   

2.2.9 
Προ-ευθυγραμμισμένη πηγή αλογόνου 
βολφραμίου. Να μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα 
από το χρήστη 

ΝΑΙ   

2.2.10 Πολυστρωματικό διαχωριστή δέσμης CaF2 ΝΑΙ   

2.2.11 
Οπτικά υψηλής ανακλαστικότητας επιστρωμένα με 
χρυσό 

ΝΑΙ   

2.2.12 
Ανιχνευτής υψηλής γραμμικότητας που να 
λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου 

ΝΑΙ   

2.2.13 

Χώρος δειγματοληψίας που να παρέχει 
δυνατότητες plug-and-play για ένα μεγάλο εύρος 
εξαρτημάτων δειγματοληψίας. Τα εξαρτήματα να 
αναγνωρίζονται αυτόματα με την τοποθέτησή τους. 
Οι παράμετροι του συστήματος να 
βελτιστοποιούνται αυτόματα ανάλογα με το 
εξάρτημα δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται. Οι 
πληροφορίες του εξαρτήματος να αποθηκεύονται 
μαζί με τις φασματικές μετρήσεις. 
 

ΝΑΙ   

2.2.14 
Να διαθέτει TCP/IP interface το οποίο να επιτρέπει  
σύνδεση σε LAN 

ΝΑΙ   

2.2.15 
Να ελαχιστοποιεί την επίδραση του ατμοσφαιρικού 
νερού στα φάσματα του δείγματος χωρίς την 
ανάγκη βαθμονόμησης. 

ΝΑΙ   

2.2.16 

Να διαθέτει σύστημα ελέγχου λειτουργίας και 
αποφυγής λαθών. Κάθε φάσμα να ελέγχεται για 
κοινά προβλήματα και να ελέγχονται τα βασικά 
μέρη του συστήματος 

ΝΑΙ   

2.2.17 

Να περιλαμβάνει λογισμικό το οποίο να λειτουργεί 
σε περιβάλλον Windows, το οποίο να έχει τις 
παρακάτω λειτουργίες:  

• Πλήρη έλεγχο του μηχανήματος 

• Απλές και προχωρημένες ρουτίνες  

• Υπολογιστή φάσματος 

• Σύγκριση φασμάτων με υπάρχουσες 
βιβλιοθήκες καθώς και βιβλιοθήκες 
δημιουργημένες από το χρήστη 

• PLS\PCR\Beer’s Law προβλέψεις 

• 1ου έως 4ου βαθμού παραγωγοποίηση 

• Ποσοτικοποίηση με Beer's Law, μέθοδο 
ελαχίστων τετραγώνων και μοντέλα PLS1 and 
PCR+ 

 

ΝΑΙ   

2.3. B. Εξαρτήματα Δειγματοληψίας    
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2.3.1 

Το φασματοφωτόμετρο να συνοδεύεται από: 
Εξάρτημα μέτρησης ανάκλασης σε στερεά και 
υγρά δείγματα στην περιοχή Near IR (NIRM) 
εξωτερικά συνδεόμενο με τη συσκευή FTIR 

ΝΑΙ   

2.3.2 

Εξάρτημα μέτρησης ανάκλασης σε στερεά, υγρά 
δείγματα και σκόνες (Near Infrared Reflectance 
Module - NIRM), δυνάμενο να ενσωματωθεί και 
αυτομάτως να αναγνωριστεί από το λογισμικό 
ελέγχου του συστήματος και να μην απαιτεί 
ευθυγράμμιση από το χρήστη. Επιπροσθέτως το 
εξάρτημα NIRM: 
 

ΝΑΙ   

2.3.3 
Να είναι κατάλληλο για μέτρηση μεγάλου εύρους 
τύπου δειγμάτων 

ΝΑΙ   

2.3.4 
Να έχει δυνατότητα αυτόματης διαμόρφωσης με 
την τοποθέτησή του στο σύστημα 

ΝΑΙ   

2.3.5 

Να διαθέτει οπτικό σύστημα κατάλληλα 
σχεδιασμένο, ώστε η τοποθέτηση του δείγματος να 
έχει αμελητέα επίπτωση στην ποιότητα του 
λαμβανόμενου φάσματος 

ΝΑΙ   

2.3.6 
Να διαθέτει ενσωματωμένο και σταθεροποιημένο 
ανιχνευτή InGaAs υψηλής απόδοσης 

ΝΑΙ   

2.3.7 
Να καλύπτει εύρος τουλάχιστον: 700 – 2500 nm 
(14.700 – 4.000 cm-1 ) 

ΝΑΙ   

2.3.8 
Λόγος σήματος προς θόρυβο (ευαισθησία): <15 μA 
RMS για σάρωση 1 λεπτού, από 1600nm έως 
250nm 

ΝΑΙ   

2.3.9 
Φασματική διακριτική ικανότητα: 0.8-6.4 στα 1000 
nm  (8 - 64 cm-1) 

ΝΑΙ   

2.3.10 
Να συνοδεύεται από βάση υποδοχής κυψελίδας 
δειγμάτων 

ΝΑΙ   

2.3.11 

Να συνοδεύεται από ειδικό εξάρτημα που να 
περιστρέφει τριβλία Petri 60mm (sample cup 
spinner) κατάλληλο για μη ομογενοποιημένα 
δείγματα 

ΝΑΙ   

2.4. Γ. Γενικές Απαιτήσεις    

2.4.1 
Το σύστημα να περιλαμβάνει Η/Υ και εκτυπωτή 
τελευταίας τεχνολογίας ικανό να υποστηρίξει την 
λειτουργία του 

   

     

3. Ατομική απορρόφηση (AAS) με φούρνο γραφίτη    

3.1. 
ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ – ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
ΝΑΙ   

3.1.1 
Πλήρως αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις του 
φωτομέτρου (μήκος κύματος, διάφραγμα, πλάτος, 

ΝΑΙ   
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κ.λ.π.), το οποίο διασφαλίζει ευκολία χρήσης και 
μεγάλη επαναληψιμότητα. 

3.1.2 
Αυτόματη βελτιστοποίηση της θέσης φούρνου 
γραφίτη για διευκόλυνση και ταχύτητα ανάλυσης. 

ΝΑΙ   

3.1.3 

Ο μονοχρωμάτορας να έχει ελάχιστο εύρος μήκους 
κύματος από 190 έως 890 nm. Η επιλογή του 
μήκους κύματος να είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένη και ελεγχόμενη από το 
λογισμικό. 

ΝΑΙ   

3.1.4 

Να διαθέτει πλέγμα διάθλασης (grating) με 
θέρμανση διπλής όψεως για βελτιστοποίηση της 
απόδοσης στην ορατή και UV φασματική περιοχή. 
Επίσης να διαθέτει ελάχιστη πυκνότητα 
φασματικών γραμμών 1800 lines/mm.  

ΝΑΙ   

3.1.5 

Το όργανο να διαθέτει τουλάχιστον τρεις 
διαφορετικές σχισμές εύρους φάσματος 
(bandwidth slits) που να επιλέγονται αυτόματα από 
τον χρήστη. Οι σχισμές να είναι εύρους 0.2, 0.7 και 
2.0 nm.  

ΝΑΙ   

3.1.6 
Να χρησιμοποιείται διάταξη οπτικών ινών για 
μέγιστη απόδοση στη μεταφορά της οπτικής 
δέσμης για βέλτιστα όρια ανίχνευσης  

ΝΑΙ   

3.1.7 

Να διαθέτει διάταξη λυχνιών 8 θέσεων για λυχνίες 
κοίλης καθόδου, μηχανοκίνητη και ελεγχόμενη από 
Η/Υ, που μην απαιτεί καμία χειροκίνητη ρύθμιση. Η 
ευθυγράμμιση των λυχνιών να γίνεται αυτόματα, 
επίσης μέσω Η/Υ. Οι λυχνίες κοίλης καθόδου να 
μην έχουν προσαρτημένα καλώδια. 

ΝΑΙ   

3.1.8 

Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό ικανό να 
υποστηρίξει και λυχνίες εκκένωσης χωρίς 
ηλεκτρόδια για την βέλτιστη ανάλυση πτητικών 
στοιχείων όπως αρσενικό και σελήνιο.  

ΝΑΙ   

3.1.9 

Να διαθέτει ανιχνευτή στερεάς κατάστασης 
τελευταίας τεχνολογίας, για όλο το εύρος μέτρησης, 
ειδικά σχεδιασμένο για συσκευές ατομικής 
απορρόφησης που περιορίζει την αναλογία 
σήματος ως προς τον «θόρυβο» και βελτιστοποιεί 
τα όρια ανίχνευσης. 

ΝΑΙ   

3.2. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ 

Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
ΝΑΙ   

3.2.1 
Το σύστημα να περιλαμβάνει έναν πλήρως 
αυτοματοποιημένο, ελεγχόμενο από Η/Υ φούρνο 
γραφίτη με αυτόματο δειγματολήπτη. 

ΝΑΙ   

3.2.2 
Να διαθέτει Διόρθωση Υποβάθρου με τεχνολογία 
AC Zeeman που ελαχιστοποιεί τις αλληλεπιδράσεις 

ΝΑΙ   
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που οφείλονται σε περίπλοκα δείγματα. 

3.2.3 

Το φαινόμενο Zeeman να εφαρμόζεται κατά μήκος, 
ώστε να αποφεύγεται η χρήση οπτικού πολωτή, 
ενισχύοντας την έξοδο του οπτικού σήματος, με 
αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση στα όρια 
ανίχνευσης. 

ΝΑΙ   

3.2.4 

Εγκάρσια (κάθετη) θέρμανση των σωλήνων γραφίτη 
ώστε να διασφαλίζεται σταθερή θερμοκρασία με 
ομοιόμορφο προφίλ καθ’ όλο το μήκος του σωλήνα 
γραφίτη. Αυτό συντελεί στην μείωση του «memory 
effect» και περιορίζει τις αλληλεπιδράσεις που 
δημιουργούνται λόγω συμπύκνωσης στις άκρες των 
σωλήνων με εφαρμογή θέρμανσης κατά μήκος. 

ΝΑΙ   

3.2.5 

Να διαθέτει σωλήνες γραφίτη οι οποίοι δύναται να 
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό όλων των 
στοιχείων και να μην απαιτείται η χρήση διαφόρων 
σωλήνων για διαφορετικά στοιχεία. 

ΝΑΙ   

3.2.6 

Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης και της περιοχής 
κορυφής (peak area) εκτός από το ύψος κορυφής 
(peak height), για μεγαλύτερη ακρίβεια και 
επαναληψιμότητα. Η μέτρηση των «περιοχών 
κορυφής» επηρεάζεται πολύ λιγότερο σε σχέση με 
τις μέτρηση του «ύψους κορυφής» από την 
κατάσταση που βρίσκεται ο σωλήνας γραφίτη, 
δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα. 

ΝΑΙ   

3.2.7 

Η διάταξη του φούρνου γραφίτη να διαθέτει 
εσωτερική ροή αερίων για την απομάκρυνση ατμών 
ή πτητικών ουσιών που προέρχονται από το δείγμα. 
Να υπάρχει δυνατότητα διακοπής της κατά τη 
διάρκεια της ατμοποίησης, για τη μεγιστοποίηση 
της ευαισθησίας.  

ΝΑΙ   

3.2.8 

Να διαθέτει επίσης συνεχώς εφαρμοζόμενη 
εξωτερική ροή αερίου, που δημιουργεί ένα 
προστατευτικό περίβλημα γύρω από τον φούρνο 
γραφίτη, έτσι ώστε να μεγιστοποιεί την διάρκεια 
ζωής του. 

ΝΑΙ   

3.2.9 
Η εσωτερική και εξωτερική ροή αερίου στη διάταξη 
του φούρνου γραφίτη να είναι ξεχωριστά 
ελεγχόμενες από το λογισμικό. 

ΝΑΙ   

3.2.10 

Να διαθέτει ενσωματωμένο στο όργανο 
τροφοδοτικό για τον φούρνο γραφίτη και όχι 
εξωτερικό, που απαιτεί επιπλέον απαιτήσεις χώρου 
για την τοποθέτησή του.  

ΝΑΙ   

3.2.11 
Να διαθέτει κάμερα παρακολούθησης της 
ευθυγράμμισης του ακροφύσιου του αυτόματου 

ΝΑΙ   
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δειγματολήπτη και της διανομής του δείγματος. 
Επίσης να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση 
των σταδίων ξήρανσης και πυρόλυσης στον σωλήνα 
γραφίτη.  

3.2.12 
Η θερμοκρασία των σωλήνων γραφίτη να ελέγχεται 
σε όλο το εύρος θερμοκρασίας και να είναι 
ανεξάρτητη από το χρόνο ζωής του σωλήνα. 

ΝΑΙ   

3.2.13 
Να διαθέτει ελεγχόμενες αντιστάσεις των σωλήνων 
γραφίτη ώστε να διασφαλίζεται η 
επαναληψιμότητα. 

ΝΑΙ   

3.2.14 
Εύκολη αλλαγή των σωλήνων γραφίτη χωρίς να 
είναι απαραίτητη χρονοβόρα επανευθυγράμμισή 
τους.  

ΝΑΙ   

3.2.15 

Να περιλαμβάνει αυτόματο, 
επανακυκλοφορούμενο σύστημα ψύξης, 
λειτουργικό μόνο κατά τη διάρκεια χρήσης του 
οργάνου. 

ΝΑΙ   

3.2.16 

Να πληροί επίσης τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

• Εύρος θερμοκρασίας: Από περιβάλλον έως 2600 
οC. 

• Εύρος χρόνου: Από 1 έως 99 sec σε βήματα του 
1 sec. 

• Εσωτερική ροή αερίου: 0, 50 ή 250 ml/min. 

• Απαιτούμενο ευγενές αέριο: Αργό. 

• Προγραμματισμός σε 10 διαφορετικά 
προγράμματα με βάσει τις παραπάνω 
παραμέτρους. 

ΝΑΙ   

3.3. 
Αυτόματος Δειγματολήπτης Φούρνου γραφίτη 

Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
ΝΑΙ   

3.3.1 Πλήρως ελεγχόμενος από το λογισμικό. ΝΑΙ   

3.3.2 
Συνδεδεμένος κατάλληλα στο όργανο ώστε να μην 
απαιτείται μετακίνησή του κατά τη λειτουργία 
φλόγας.  

ΝΑΙ   

3.3.3 
Να διαθέτει δύο δίσκους τουλάχιστον 80 και 140 
θέσεων. 

ΝΑΙ   

3.3.4 
Ικανότητα δειγματοληψίας 1 έως 99 μl σε βήμα 1 
μl. 

ΝΑΙ   

3.3.5 Ελάχιστη ποσότητα δείγματος 0,1 ml.  ΝΑΙ   

3.3.6 
Δυνατότητα αυτόματης παρασκευής προτύπων και 
μίξης με χημικούς τροποποιητές (matrix modifiers) . 

ΝΑΙ   

3.3.7 Αυτόματες πολλαπλές εισαγωγές. ΝΑΙ   

3.3.8 
Δυνατότητα αυτόματης παρασκευής προτύπων και 
αραίωσης δειγμάτων. 

ΝΑΙ   

3.3.9 Αυτόματη βαθμονόμηση πολλαπλών σημείων από ΝΑΙ   
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μία ή δύο πρότυπες ουσίες. 

3.4. 

Σύστημα συλλογής/επεξεργασίας αποτελεσμάτων 
& αμφίδρομης επικοινωνίας με την ατομική 
απορρόφηση (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) 

Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   

3.4.1 

Να περιλαμβάνει πρόγραμμα για πλήρη έλεγχο του 
οργάνου και όλων των εξαρτημάτων του, 
επεξεργασία, αποθήκευση δεδομένων και 
αποτελεσμάτων από ανεξάρτητο Η/Υ.  

ΝΑΙ   

3.4.2 
Το πρόγραμμα να λειτουργεί σε περιβάλλον 
Windows. 

ΝΑΙ   

3.4.3 

Αυτόματη λειτουργία ελέγχου των μεθόδων 
ανάλυσης που εντοπίζει τυχόν λάθη ή παραλείψεις 
από τον χρήστη και προσφέρει εναλλακτικές 
επιλογές διόρθωσης των σφαλμάτων. 

ΝΑΙ   

3.4.4 

Όλες οι βασικές συνθήκες λειτουργίες του 
λογισμικού μπορούν να αποθηκευτούν και να 
τροποποιηθούν σύμφωνα με τις επιθυμίες του 
χρήστη. 

ΝΑΙ   

3.4.5 Συμφωνία με πρωτόκολλα GLP. ΝΑΙ   

3.4.6 
Αυτόματη μεταφορά των δεδομένων σε άλλα 
λογισμικά όπως LIMS κ.λ.π. 

ΝΑΙ   

3.5. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΝΑΙ   

3.5.1 Το σύστημα να συνοδεύεται από απαγωγό. ΝΑΙ   

3.5.2 
Να συνοδεύεται από Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας 
και εκτυπωτή  

ΝΑΙ   

3.5.3 
Να συνοδεύεται από 4 λυχνίες της επιλογής του 
χρήστη. 

ΝΑΙ   

3.5.4 Να συνοδεύεται από 5 γραφίτες  ΝΑΙ   

3.5.5 

Όλες οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές θα 
πρέπει να αποδεικνύονται από τα τεχνικά 
φυλλάδια του κατασκευαστή στα οποία θα πρέπει 
να υπάρχουν σαφείς παραπομπές 

ΝΑΙ   

 Λοιπά:    

4. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων 
& εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους & 
αποκατάσταση βλάβης μετά από αίτημα για τεχνική 
υποστήριξη. Εγχειρίδια χρήσης τουλάχιστον στα 
Αγγλικά και επιθυμητό και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 21. Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με ανιχνευτές: Ορατού Υπεριώδους με 
διάταξη διόδων (PDA), ανιχνευτής δείκτη διάθλασης (RI) και Φθορισμομετρικό Ανιχνευτή (FLD), 
Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ (UHPLC) 

ΝΑΙ   

 

Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης 
με ανιχνευτές Ορατού Υπεριώδους με διάταξη 
διόδων (PDA), Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης (RI) και 
Φθορισμομετρικό Ανιχνευτή με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 

ΝΑΙ   

1. Αντλία Υγρής Χρωματογραφίας  ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει αντλία υγρής χρωματογραφίας, δύο 
εμβόλων, κατάλληλη για βαθμιδωτή έκλουση έως 
τεσσάρων διαλυτών με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   

1.1 Εύρος ροής: 0.01 έως 10.00 mL/min τουλάχιστον ΝΑΙ   

1.2 Ακρίβεια ροής: +/- 2%  ΝΑΙ   

1.3 Επαναληψιμότητα ροής: <0.5%. ΝΑΙ   

1.4 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 8700 psi 
(600 bar). 

ΝΑΙ   

1.5 
Να διαθέτει βαλβίδα επιλογής διαλυτών, 
τουλάχιστον τεσσάρων θέσεων 

ΝΑΙ   

1.6 
Η περιοχή συνθέσεως μίγματος να είναι από 0.0 – 
100.0 % για κάθε διαλύτη με βήμα ρύθμισης 0.1 %. 

ΝΑΙ   

1.7 

Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα απαέρωσης 
με κενό, πέντε θέσεων ως εξής: τέσσερις θέσεις για 
τους διαλύτες και μία θέση για το προϊόν της 
ανάμιξής τους 

ΝΑΙ   

1.8 
Να συνοδεύεται από τέσσερις (4) φιάλες διαλυτών 
του 1 L τουλάχιστον, κατάλληλων προδιαγραφών, 
καθώς και έναν αντίστοιχο φορέα φιαλών διαλυτών 

ΝΑΙ   

1.9 

Να υπάρχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και 
διαρροών. Η παροχή διαλυτών να διακόπτεται 
αυτόματα σε περίπτωση διαρροής σε οποιοδήποτε 
σημείο του συστήματος. Να εμφανίζονται 
προειδοποιητικά μηνύματα για πρόληψη βλαβών 

ΝΑΙ   

1.10  Να ελέγχεται από το λογισμικό του συστήματος. ΝΑΙ   

2. Αυτόματος Δειγματολήπτης ΝΑΙ   

2.1 Να διαθέτει δυνατότητα έγχυσης δείγματος από 10 ΝΑΙ   
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έως 100 μL. Να συνοδεύεται από loop 100μL.  

2.2 
Να διαθέτει δυνατότητα υποδοχής 96 φιαλιδίων 
του 1.5 mL 

ΝΑΙ   

2.3 
Να διαθέτει δυνατότητα πλήρους, μερικής έγχυσης 
και έγχυσης μικρολίτρων 

ΝΑΙ   

2.4 

Να διαθέτει επαναληψιμότητα έγχυσης μικρότερη 
από 0.5% RSD σε λειτουργία μερικής έγχυσης και 
μικρότερης από 0.3% RSD σε λειτουργία πλήρους 
έγχυσης  

ΝΑΙ   

2.5 Να ελέγχεται από το λογισμικό του συστήματος.  ΝΑΙ   

3. Κλίβανος Θερμοστάτησης Στηλών  ΝΑΙ   

3.1 
Να διαθέτει λειτουργία ψύξης – θέρμανσης με 
εύρος θερμοστάτησης από 0 έως 75°C τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

3.2 
Να διαθέτει ακρίβεια (accuracy) θερμοστάτησης + 
1°C. 

ΝΑΙ   

3.3 
Να διαθέτει αναπαραγωγιμότητα (reproducibility) 
θερμοστάτησης + 0.1°C. 

ΝΑΙ   

3.4 
Να διαθέτει σταθερότητα (stability) θερμοστάτησης 
+ 0.1°C 

ΝΑΙ   

3.5 
Να διαθέτει ικανότητα υποδοχής τουλάχιστον 3 
στηλών των 25 cm  

ΝΑΙ   

3.6 
Να διαθέτει οθόνη για τον έλεγχο λειτουργίας και 
να ελέγχεται και από το λογισμικό του συστήματος 

ΝΑΙ   

4. 
Ανιχνευτής Ορατού-Υπεριώδους με Διάταξη 
Διόδων  

ΝΑΙ   

4.1 Να διαθέτει περιοχή λειτουργίας: 200-800nm ΝΑΙ   

4.2 
Η επιλογή του μήκους κύματος να γίνεται στην 
περιοχή 200 με 800nm με βήμα 1nm 

ΝΑΙ   

4.3 
Να διαθέτει τουλάχιστον 512 στοιχεία 
φωτοδιόδους για την ανίχνευση όλου του 
φάσματος 

ΝΑΙ   

4.4 
Να έχει ως πηγή φωτός λυχνίες δευτερίου και 
αλογόνου 

ΝΑΙ   

4.5 Ακρίβεια μήκους κύματος: ±1 nm ΝΑΙ   

4.6 Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: ±0.5 nm ΝΑΙ   

4.7 
Απόκλιση (Drift): 1 x 10-4 AU / hour με αναφορά 
στο μήκος κύματος που μετρήθηκε. 

ΝΑΙ   

4.8 Να έχει  θόρυβο: < 0.6 x 10-5 AU στα 254nm ΝΑΙ   

4.9 Ταχύτητα δειγματοληψίας έως 100 Hz ΝΑΙ   

4.10 
Nα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης και 
αποθήκευσης 8 σημάτων ταυτόχρονα σε 
διαφορετικά μήκη κύματος το καθένα και 3D Scan  

ΝΑΙ   

4.11 
Να συνοδεύεται από κυψελίδα 5mm κατάλληλη για 
ροές έως 10ml/min 

ΝΑΙ   

4.12  Να ελέγχεται από το λογισμικό του συστήματος. ΝΑΙ   
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5.  Ανιχνευτής δείκτη διάθλασης  ΝΑΙ   

5.1 Εύρος δείκτη διάθλασης:  1.00 – 1.75 ΝΑΙ   

5.2 Εύρος ροής: 0.2 – 3.0ml/min ΝΑΙ   

5.3 Γραμμικότητα:   0-1000 μRIU ΝΑΙ   

5.4 Θόρυβος: 5 x 10-9 RIU ΝΑΙ   

5.5 
Θερμοκρασία: Setting Ambient, 35°C to 55°C in 1°C 
steps, 

ΝΑΙ   

5.6 Να ελέγχεται από το λογισμικό του συστήματος ΝΑΙ   

6. Φθορισμομετρικός ανιχνευτής    

6.1 

Να διαθέτει οπτικό σύστημα με μονοχρωμάτορες 
τόσο στην εκπομπή (emission) όσο και στην 
διέγερση (excitation) με πηγή λυχνίας Ξένου (Xe) 
ισχύος τουλάχιστον 150 Watt.  

ΝΑΙ   

6.2 
Να διαθέτει ενσωματωμένη λυχνία υδραργύρου 
(Hg) για βαθμονόμηση του μήκους κύματος. 

ΝΑΙ   

6.3 
Να παρέχει εύκολη πρόσβαση στη λυχνία για 
αλλαγή της από το χρήστη, χωρίς ευθυγράμμιση 
(plug and play). 

ΝΑΙ   

6.4 
Να διαθέτει εύρος ρύθμισης μήκους κύματος για 
διέγερση και εκπομπή 220 – 700nm ή ευρύτερο  

ΝΑΙ   

6.5 
Να διαθέτει φωτομετρική ακρίβεια: ± 2nm ή 
καλύτερη  

ΝΑΙ   

6.6 
Να διαθέτει επαναληψιμότητα μήκους κύματος: 
+0,2nm ή καλύτερη. 

ΝΑΙ   

6.7 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενο εύρος σχισμής (spectral 
bandwidth) για την εκπομπή (emission) σε τριμές 
μέχρι τουλάχιστον 40nm, ρυθμιζόμενο μέσω του 
λογισμικού.  

ΝΑΙ   

6.8 
Να παρέχει ευαισθησία (σήμα προς θόρυβο, s/n 
ratio) ίσο ή καλύτερο από 1400:1 για την μπάντα 
κατά RAMAN του νερού στα 350nm (διέγερση). 

ΝΑΙ   

6.9 
Ο χρόνος αντίδρασης (response) είναι δυνατόν να 
ορισθεί σε χρόνους από 0,01 έως 10 sec ή 
ευρύτερο. 

ΝΑΙ   

6.10 

Να διαθέτει ικανότητα σάρωσης (wavelength 
scanning) οποιασδήποτε φασματικής περιοχής 
εντός των φασματικών ορίων που καλύπτει ο 
ανιχνευτής. Να δύναται να αποθηκεύει τα φάσματα 
εντός ενσωματωμένης στον ανιχνευτή μνήμης. 

ΝΑΙ   

6.11 
Να διαθέτει ικανότητα ταυτόχρονης 
φθορισμομέτρησης σε τουλάχιστον δύο (2) ζεύγη 
μηκών κύματος. 

ΝΑΙ   

6.12 
Να συνοδεύεται από κελί αναλυτικού τύπου 
(analytical flow cell), όγκου 12-13μL και μέγιστης 
πίεσης τουλάχιστον 4MPa. 

ΝΑΙ   
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6.13 
Να παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικά να 
προστεθεί Semi micro flow cell, όγκου 4,0μL.  

ΝΑΙ   

6.14 

Να έχει δυνατότητα να δεχτεί μελλοντικά και 
υποδοχέα ορθογώνιων κυψελίδων των 10mm ώστε 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλασικό 
φασματοφωτόμετρο. 

ΝΑΙ   

6.15 
Να είναι αυτόνομης λειτουργίας (strand alone) 
ελεγχόμενος από ψηφιακή οθόνη και πλήκτρα 
ειδικών λειτουργιών. 

ΝΑΙ   

6.16 
Να παρέχει ικανότητα λήψης δεδομένων (Data 
Acquisition Rate): 100Hz ή μεγαλύτερο. 

ΝΑΙ   

6.17 
Να διαθέτει λειτουργία που ενημερώνει το χρήστη 
για τις ώρες λειτουργίας της λυχνίας Ξένου (Xe) και 
Hg. 

ΝΑΙ   

6.18 

Να παρέχει λειτουργία ελέγχου καλής λειτουργίας 
(self diagnostics) που περιλαμβάνει ελέγχους για 
την εσωτερικής μνήμης RAM, ROM, την πηγή φωτός 
(λυχνία Xe), την πηγή φωτός για τη βαθμονόμηση 
(Hg), την ενέργεια διέγερσης (Ex energy), πιθανές 
διαρροές στο εσωτερικό του κελιού μετρήσεων.  

ΝΑΙ   

6.19 Να ελέγχεται από το λογισμικό του συστήματος ΝΑΙ   

7. 
Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας, Συλλογής 
Δεδομένων και Επεξεργασίας Αποτελεσμάτων 

ΝΑΙ   

7.1 
Να συνοδεύεται από λογισμικό ελέγχου του 
συστήματος και επεξεργασίας αποτελεσμάτων με 
τα εξής χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ   

7.2 

Να ελέγχει πλήρως το σύστημα υγρής 
χρωματογραφίας (αντλία, αυτόματος 
δειγματολήπτης, θερμοστάτης στηλών, ανιχνευτές) 
μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο γραφικό 
περιβάλλον. Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 
7 ή Windows 10. 

ΝΑΙ   

7.3 

Να εκτελεί επεξεργασία δεδομένων, να 
περιλαμβάνει GLP κανόνες και να εκτελεί πλήρεις 
λειτουργίες ποιοτικού και ποσοτικού 
προσδιορισμού, αυτοματοποιημένες λειτουργίες 
ανάλυσης δειγμάτων, δημιουργία φύλλων 
εκτυπώσεων, βαθμονόμηση εσωτερικού και 
εξωτερικού προτύπου.   

ΝΑΙ   

7.4 
Να γίνεται απεικόνιση χρωματογραφήματος στην 
οθόνη κατά την διάρκεια της ανάλυσης καθώς και 
των αποθηκευμένων δεδομένων 

ΝΑΙ   

7.5 
Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων 
πινάκων παρουσίασης αποτελεσμάτων (custom 
reports).  

ΝΑΙ   
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7.6 
Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και εκτυπωτή 

ΝΑΙ   

8. Γενικές Απαιτήσεις    

8.1 

Το σύστημα να συνοδεύεται από όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα, μικροανταλλακτικά 
εγκατάστασης και πλήρη σειρά απαιτούμενων 
εργαλείων για την συντήρηση 

ΝΑΙ   

8.2 
Το σύστημα να συνοδεύεται από τρεις (3) στήλες με 
τις αντίστοιχες προστήλες και τυχόν holders της  
επιλογής μας  

ΝΑΙ   

8.3 

Να σύστημα να συνοδεύεται από σύστημα 
αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), κατάλληλο για την 
συνέχιση της λειτουργίας του HPLC κατά 15 λεπτά 
τουλάχιστον μετά τη διακοπή του ρεύματος . 

ΝΑΙ   

8.4 
Να συνοδεύεται από φυλλάδια και εγχειρίδια για 
όλα τα μέρη του συστήματος 

ΝΑΙ   

8.5 
Σειρά εργαλείων για τη συνήθη συντήρηση του 
συστήματος 

ΝΑΙ   

8.6 
Το σύστημα να διαθέτει CE και πιστοποιητικό ISO 
9001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή 

ΝΑΙ   

8.7 
Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για 
λειτουργία με όλους της δυνατούς τρόπους 
λειτουργίας του 

ΝΑΙ   

8.8 
Τα προς προμήθεια είδη να είναι καινούργια και 
αμεταχείριστα 

ΝΑΙ   

8.9 

Να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και η παράδοση 
του συστήματος σε πλήρη λειτουργία. Ο ανάδοχος 
θα πρέπει να βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος πριν την 
τελική παράδοση στο εργαστήριο της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

ΝΑΙ   

8.10 

Μετά την εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί 
εκπαίδευση του προσωπικού στην λειτουργία του 
συστήματος για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών 
τουλάχιστον. Θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη 
εφαρμογής επιλογής του εργαστηρίου  

ΝΑΙ   

8.11 
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 
δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

8.12 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο 
τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης 
εφαρμογών, με προσωπικό μόνιμα απασχολούμενο 
στην εταιρεία 

ΝΑΙ   

8.13 
Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο κατασκευαστής θα 
πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης 

ΝΑΙ   
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ποιότητας (ISO 9001). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά. 

8.14 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη 
τουλάχιστον για τα επόμενα επτά (7) έτη. 

ΝΑΙ   

8.15 
Ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

ΝΑΙ   

 Λοιπά:    

9. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων 
& εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους & 
αποκατάσταση βλάβης μετά από αίτημα για τεχνική 
υποστήριξη. Εγχειρίδια χρήσης τουλάχιστον στα 
Αγγλικά και επιθυμητό και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 22. 
1. Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή περιστροφικής εξάτμισης, Τεμάχια (1) 
3. Ψυχόμενος Επωαστικός κλίβανος χωρητικότητας 196L, Τεμάχια (2) 
4. Αυτόκαυστο κάθετου τύπου χωρητικότητας 20L, Τεμάχια (1) 
5. Κλίβανος ξήρανσης, με βεβιασμένη κυκλοφορία, από 52 έως 150 λίτρα, Τεμάχια (2) 
6. Ανακινούμενος επωαστήρας, τύπου κλιβάνου, 80 και 150 λίτρα, Τεμάχια (2) 
7. Ζυγός ακριβείας έως 320g/ 0,1mg και 0,01 g, Τεμάχια (2) 
8. Επιτραπέζια Ψυχόμενη φυγόκεντρος και εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 
9. Ψηφιακό Λουτρό Υπερήχων 4 Λίτρων, Τεμάχια (1) 
10. Διαφραγματική αντλία κενού, Τεμάχια (1) 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1.0 Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού ΝΑΙ   

1.1 Εύρος μήκους κύματος: 198 - 1100 nm ΝΑΙ   

1.2 Ακρίβεια μήκους κύματος: + 2nm ΝΑΙ   

1.3 Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: ± 2nm ΝΑΙ   

1.4 Εύρος φασματικής δέσμης:  5nm ΝΑΙ   

1.5 Οπτικό σύστημα: μονής δέσμης ΝΑΙ   

1.6 Να διαθέτει λειτουργία γρήγορης σάρωσης ΝΑΙ   

1.7 Να διαθέτει ανιχνευτή με 1024 Φωτοδίοδους ΝΑΙ   

1.8 Να διαθέτει πηγή φωτός λυχνία Xenon ΝΑΙ   

1.9 Φωτομετρική κλίμακα: -3,00μέχρι 2,500Α ΝΑΙ   

1.10 Φωτομετρική ακρίβεια: ±0.01A σε 1A – 546nm ΝΑΙ   

1.11 Θόρυβος: <0.002A σε 0,04Α ΝΑΙ   

1.12 
Διαχεόμενο φως:  <1%T σύμφωνα με τη μέθοδο 
ANSI/ASTM E387-72 

ΝΑΙ   

1.13 
Να διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη με δυνατότητα 
απεικόνισης όλων των παραμέτρων του 
φασμαφωτομέτρου 

ΝΑΙ   

1.14 Nα διαθέτει θύρα USB για τη μεταφορά δεδομένων ΝΑΙ   

1.15 
Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό ώστε το 
όργανο να λειτουργεί αυτόνομα  

ΝΑΙ   

1.16 
Να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα 
παρελκόμενα , μικροανταλλακτικά εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

1.17 
Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να 
μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.  

ΝΑΙ   

1.18 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.  ΝΑΙ   

1.19 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση των 
χρηστών που θα υποδειχθούν από τo εργαστήριο 

ΝΑΙ   
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στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου 

1.20 
Μετά το πέρας της εγκατάστασης να γίνει 
εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου στη 
λειτουργία του συστήματος για μία ημέρα 

ΝΑΙ   

1.21 
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

ΝΑΙ   

1.22 

Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική 
υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν 
τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, 
εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).  

ΝΑΙ   

1.23 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) 
έτος τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

     

2.0 
Συσκευή περιστροφικής εξάτμισης (Rotary 
evaporator) 

   

2.1 
Εύρος θερμοκρασίας θέρμανσης:  από 
θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 180οC 
ρυθμιζόμενη ανά 1 οC 

ΝΑΙ   

2.2 Εύρος ταχύτητας  10 έως 310 rpm  ΝΑΙ   

2.3 Μέγιστος όγκος λουτρού 5 λίτρα ΝΑΙ   

2.4 Να διαθέτει χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης  ΝΑΙ   

2.5 
Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας και 
θερμοκρασίας 

ΝΑΙ   

2.6 
Να διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος της 
θερμοκρασίας του λουτρού 

ΝΑΙ   

2.7 Να διαθέτει ρυθμιζόμενη γωνία και ύψος βύθισης ΝΑΙ   

2.8 Να διαθέτει γωνιακό ψυκτήρα και φιάλες 1 λίτρου ΝΑΙ   

2.9 Να συνοδεύεται από διαφραγματική αντλία κενού  ΝΑΙ   

2.10 Η αντλία να είναι χημικώς ανθεκτική ΝΑΙ   

2.11 Να έχει απόδοση 18 L/min ΝΑΙ   

2.12 Να εξασφαλίζει απόλυτο κενό 12 mbar ΝΑΙ   

2.13 
Να είναι κατάλληλη για σύνδεση και λειτουργία με 
τη συσκευή περιστροφικής εξάτμισης 

ΝΑΙ   

2.14 Να είναι έτοιμη για λειτουργία στα 230 V/ 50 Hz ΝΑΙ   

2.15 
Το όλο σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας 
και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.  

ΝΑΙ   

2.16 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.  ΝΑΙ   

2.17 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση των 
χρηστών που θα υποδειχθούν από τo εργαστήριο 
στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου 

ΝΑΙ   

2.18 
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

ΝΑΙ   

2.19 Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική ΝΑΙ   
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υπηρεσία εξυπηρέτησης (service).   

2.20 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) 
έτος τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

     

3.0 Ψυχόμενος Επωαστικός κλίβανος 196 λίτρων ΝΑΙ   

3.1 
Συνολικός όγκος τουλάχιστον 196 λίτρων - 
ωφέλιμος όγκος τουλάχιστον 169 λίτρα 

ΝΑΙ   

3.2 Εύρος θερμοκρασίας επώασης από 3,0 έως 50,0 ° C. ΝΑΙ   

3.3 Σταθερότητα εσωτερικής θερμοκρασίας ± 0,5 ° C. ΝΑΙ   

3.4 Ομοιογένεια εσωτερικής θερμοκρασίας ± 0,5 ° C.  ΝΑΙ   

3.5 
Να διαθέτει σύστημα ψύξης ενεργειακής απόδοσης 
Α + φιλικό προς το περιβάλλον 

ΝΑΙ   

3.6 
Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και 
παρακολούθησης της λειτουργίας μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας  

ΝΑΙ   

3.7 

Να έχει δυνατότητα ενσύρματης σύνδεσης με 
υπολογιστή για έλεγχο της λειτουργίας (ορισμός 
θερμοκρασίας, χρόνου, ελάχιστων και μέγιστων 
ορίων συναγερμού), παρακολούθησης της 
θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κλιβάνου και 
έκδοσης σχετικών γραφημάτων και αποθήκευσης 
δεδομένων σύμφωνα με της αρχές Ορθής 
Εργαστηριακής Πρακτικής, μέσω λογισμικού  

ΝΑΙ   

3.8 

Να διαθέτει δύο (2) εσωτερικές πρίζες για 
τροφοδοσία συσκευών (π.χ. συσκευές ανάδευσης 
για διατάξεις μανομετρικών κεφαλών 
προσδιορισμού BOD, ανακινητήρες, κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

3.9 
Να διαθέτει εξωτερική ψηφιακή οθόνη τριών 
ψηφίων ανάλυσης 0,1°C 

ΝΑΙ   

3.10 Να συνοδεύεται από τρία ράφια ΝΑΙ   

3.11 Να διαθέτει συνδεσιμότητα Wi-Fi.  ΝΑΙ   

3.12 Να διαθέτει 2 (δύο) εξόδους  RS485. ΝΑΙ   

3.13 
Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να 
μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.  

ΝΑΙ   

3.14 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.  ΝΑΙ   

3.15 
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

ΝΑΙ   

3.16 
Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική 
υπηρεσία εξυπηρέτησης (service).   

ΝΑΙ   

3.17 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) 
έτος τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

     

4.0 Αυτόκαυστο κάθετου τύπου χωρητικότητας 20 Lt    

4.1 Φορητή συσκευή υγρής αποστείρωσης, κάθετου ΝΑΙ   
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τύπου. 

4.2 
Να διαθέτει θάλαμο κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα (ss 316l).  

ΝΑΙ   

4.3 Η συσκευή να είναι πολύ απλή στη λειτουργία.  ΝΑΙ   

4.4 
Ο κάδος αποστείρωσης να μπορεί να ανοίξει και να 
κλείσει με ασφάλεια και εύκολα.  

ΝΑΙ   

4.5 
Να είναι εύκολα μεταφερόμενο χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις εγκατάστασης.   

ΝΑΙ   

4.6 

Να φέρει θερμαντήρα στο κάτω μέρος του κάδου 
έτσι ώστε τα θερμαντικά στοιχεία να μην έρχονται 
σε άμεση επαφή με το νερό και επομένως να μη 
γεμίζουν άλατα.   

ΝΑΙ   

4.7 

Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση μη 
συσκευασμένων στερεών χωρίς κοίλα σώματα, 
υγρών, φιαλών, εργαλείων, συνθετικών υλικών και 
αποβλήτων. 

ΝΑΙ   

4.8 
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία / 
προετοιμασία θρεπτικών υλικών ή/ και συντήρηση 
τροφίμων 

ΝΑΙ   

4.9 
Να διαθέτει ένα θερμόμετρο ακριβείας, μια 
βαλβίδα ελέγχου και ένα αναλογικό μανόμετρο 
ακριβείας. 

ΝΑΙ   

4.10 
O θάλαμος να έχει διαστάσεις διαμέτρου 260mm 
και ύψους 350mm, με ολική χωρητικότητα 20 λίτρα 
περίπου. 

ΝΑΙ   

4.11 
Μέγιστη θερμοκρασία αποστείρωσης: 125°C ή 
140°C 

ΝΑΙ   

4.12 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2,7bar ΝΑΙ   

4.13 

Να διαθέτει κάλυμμα  το οποίο ασφαλίζει και 
σφραγίζει το θάλαμο. Το κάλυμμα θα πρέπει να 
διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας για να μην ανοίγει η 
συσκευή υπό πίεση. 

ΝΑΙ   

4.14 

Να διαθέτει χρονοδιακόπτη ενσωματωμένο για 
ρύθμιση της διάρκειας της διαδικασίας 
αποστείρωσης. Εάν το χρονόμετρο είναι 
ενεργοποιημένο, η συσκευή θα πρέπει να 
απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρασμα του 
χρόνου αποστείρωσης. Εάν ο χρονοδιακόπτης δεν 
έχει ενεργοποιηθεί, το αυτόκλειστο θα πρέπει να 
απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.  

ΝΑΙ   

4.15 

Να διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας όπως: 
βαλβίδα υπερπίεσης, βαλβίδα πίεσης, κλείδωμα 
ασφαλείας μέσα στο καπάκι για να αποφευχθεί το 
άνοιγμά του υπό πίεση και σύστημα για την 
αποφυγή υπερθέρμανσης της συσκευής. 

ΝΑΙ   
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4.16 
Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να 
μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.  

ΝΑΙ   

4.17 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.  ΝΑΙ   

4.18 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση των 
χρηστών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία 
μας στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου.  

ΝΑΙ   

4.19 
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

ΝΑΙ   

4.20 

Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική 
υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν 
τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, 
εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).  

ΝΑΙ   

4.21 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) 
έτος 

ΝΑΙ   

     

5.0 
Κλίβανος ξήρανσης, με βεβιασμένη κυκλοφορία 
αέρα από 52 έως 150 λίτρα (Ένας με χωρητικότητα 
52 λίτρα και ένας με χωρητικότητα 150 λίτρα) 

ΝΑΙ   

5.1 
Κλίβανος ξήρανσης με βεβιασμένη κυκλοφορία 
αέρα. 

ΝΑΙ   

5.2 
Να προσφερθούν 2 κλίβανοι, ένας με χωρητικότητα 
52 λίτρα και ένας με χωρητικότητα 150 λίτρα.  

ΝΑΙ   

5.3 Να είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση. ΝΑΙ   

5.4 
Να διαθέτουν λειτουργία προεπιλογής από τις 3 πιο 
συχνά επιλεγόμενες θερμοκρασίες  

ΝΑΙ   

5.5 
Να έχουν ψηφιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας με 
εύρος από περιβάλλοντος +10°C ως 220°C. 

ΝΑΙ   

5.6 Διακύμανση θερμοκρασίας στους 100 ° C:  ± 0,4°C. ΝΑΙ   

5.7 
Να διαθέτουν πίνακα ελέγχου με φωτεινές 
ενδείξεις LED (ανά 0,1 °C ανάλυση). 

ΝΑΙ   

5.8 
Να διαθέτουν λειτουργία on/off με χρονοδιακόπτη 
από 1 λεπτό έως 99 ώρες και 59 λεπτά. 

ΝΑΙ   

5.9 
Να έχουν ψηφιακή ένδειξη της πραγματικής 
θερμοκρασίας.  

ΝΑΙ   

5.10 
Να έχουν χρονοδιακόπτη όπου ο χρήστης μπορεί να 
ρυθμίσει την έναρξη θέρμανσης με καθυστέρηση 
από 0 έως 100 ώρες περίπου.  

ΝΑΙ   

5.11 
Να διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος 
πληκτρολογίου αποτρέποντας τυχαίες αλλαγές 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

5.12 
Να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης επανέναρξης 
μετά από διακοπή ρεύματος. 

ΝΑΙ   

5.13 
Να διαθέτουν προστασία υπερθέρμανσης και 
υπερέντασης. 

ΝΑΙ   
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5.14 
Να διαθέτουν ηχητική ένδειξη όταν υπάρχει 
ανοιχτή πόρτα 

ΝΑΙ   

5.15 
Τα όργανα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να 
μην έχει σταματήσει η παραγωγή τους.  

ΝΑΙ   

5.16 Τα όργανα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.  ΝΑΙ   

5.17 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση των 
χρηστών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία 
μας στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου.  

ΝΑΙ   

5.18 
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

ΝΑΙ   

5.19 
Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική 
υπηρεσία εξυπηρέτησης (service).   

ΝΑΙ   

5.20 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) 
έτος τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

     

6.0 
Ανακινούμενος επωαστήρας τύπου κλιβάνου 80 
και 150 Λίτρων(Δύο τεμάχια) 

ΝΑΙ   

6.1 
Θερμοκρασία: από θερμοκρασία περιβάλλοντος 
+5°C - 60°C   

ΝΑΙ   

6.2 Ακρίβεια: 0,2°C  στους 37°C   ΝΑΙ   

6.3 Ομοιογένεια:  0,5°C  στους 37°C   ΝΑΙ   

6.4 
Να έχει ταχύτητα ανακίνησης από 30-250 rpm 
orbital motion.   

ΝΑΙ   

6.5 

Διαθέτει προηγμένο μηχανισμό ανακίνησης ο 
οποίος παρέχει ανακίνηση με ακριβή έλεγχο 
ταχύτητας, σταθεροποιημένη τροχιακή κίνηση, 
ελάχιστο θόρυβο και χωρίς δονήσεις 

ΝΑΙ   

6.6 
Περιλαμβάνεται πλατφόρμα που μπορεί να 
φιλοξενεί φιάλες έως 1000 ml 

ΝΑΙ   

6.7 
Εσωτερικές διαστάσεις: περίπου 570 × 465 × 470 
(μήκος-πλάτος-ύψος) 

ΝΑΙ   

6.8 Να διαθέτει φωτεινή οθόνη LCD  ΝΑΙ   

6.9 
Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να 
μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.  

ΝΑΙ   

6.10 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.  ΝΑΙ   

6.11 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση των 
χρηστών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία 
μας στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου.  

ΝΑΙ   

6.12 
 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

ΝΑΙ   
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6.13 

Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική 
υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν 
τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, 
εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).  

ΝΑΙ   

6.14 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) 
έτος 

ΝΑΙ   

     

7.0 
Ζυγός ακριβείας έως 320g/ 0,1mg και 0,01 g (Δύο 
τεμάχια) 

   

     

7.1. 
Ο ζυγός δύο δεκαδικών πρέπει να έχει τις 
ακόλουθες προδιαγραφές  

ΝΑΙ   

7.1.1 Αναγνωσιμότητα: 0,01g.  ΝΑΙ   

7.1.2 Περιοχή ζύγισης έως 300 g.  ΝΑΙ   

7.1.3 Επαναληψιμότητα: 0,008g.  ΝΑΙ   

7.1.4 Γραμμικότητα: 0,02g.  ΝΑΙ   

7.1.5 Χρόνος σταθεροποίησης: 3 sec. ΝΑΙ   

7.1.6 Επιφάνεια ζύγισης διαμέτρου 120mm. ΝΑΙ   

7.1.7 
Να διαθέτει χειροκίνητη εσωτερική βαθμονόμηση 
και εξωτερική βαθμονόμηση με τη χρήση 
εξωτερικού βάρους   

ΝΑΙ   

7.1.8 
Να διαθέτει φωτεινή οθόνη LCD 18mm 
για εύκολη ανάγνωση των μετρήσεων 

ΝΑΙ   

7.1.9 Να διαθέτει εξόδους USB και RS232. ΝΑΙ   

     

7.2. 
Ο ζυγός τεσσάρων δεκαδικών πρέπει να έχει τις 
ακόλουθες προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

7.2.1 Αναγνωσιμότητα: 0,1mg.  ΝΑΙ   

7.2.2 Περιοχή ζύγισης έως 210 g.  ΝΑΙ   

7.2.3 Επαναληψιμότητα: 0,1 mg.  ΝΑΙ   

7.2.4 Γραμμικότητα: 0,2 mg.  ΝΑΙ   

7.2.5 Χρόνος σταθεροποίησης: 2 sec. ΝΑΙ   

7.2.6 Επιφάνεια ζύγισης διαμέτρου 80mm. ΝΑΙ   

7.2.7 
Να διαθέτει αυτόματη εσωτερική βαθμονόμηση και 
βαθμονόμηση με τη χρήση εξωτερικού βάρους   

ΝΑΙ   

7.2.8 
Να διαθέτει φωτεινή οθόνη LCD με ψηφία 24mm 
για εύκολη ανάγνωση των μετρήσεων 

ΝΑΙ   

7.2.9 
Και οι δύο ζυγοί να διαθέτουν εξόδους USB και 
RS232 

ΝΑΙ   

7.2.10 
Τα όργανα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να 
μην έχει σταματήσει η παραγωγή τους.  

ΝΑΙ   

7.2.11 Θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.  ΝΑΙ   

7.2.12 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση των 
χρηστών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία 
μας στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου.  

ΝΑΙ   
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7.2.13 
 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

ΝΑΙ   

7.2.14 

Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική 
υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν 
τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, 
εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).  

ΝΑΙ   

7.2.15 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) 
έτος. 

ΝΑΙ   

     

8.0. 

Επιτραπέζια Ψυχόμενη φυγόκεντρος                            
Να προσφερθεί εργαστηριακή συσκευή 
φυγοκέντρησης με αποσπώμενες κεφαλές για 
διάφορα είδη σωληνάριων, με τα ακόλουθα 
ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ   

8.1 
Ψηφιακή επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος 
μέγιστης χωρητικότητας 1000ml (1L – 4x250ml).  

ΝΑΙ   

8.2 
H φυγόκεντρος είναι ψυχόμενη με εύρος 
θερμοκρασίας από - 20°C έως + 40°C.  

ΝΑΙ   

8.3 
Να διαθέτει λειτουργία γρήγορης ψύξης έως τους 
4οC μέσα σε 5min. 

ΝΑΙ   

8.4 
Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικές κεφαλές που να 
επιτρέπουν πληθώρα εφαρμογών. 

ΝΑΙ   

8.5 
Να διαθέτει πλήρες προγραμματισμό όλων των 
παραμέτρων φυγοκέντρησης μέσω μίας εύχρηστης  
ψηφιακής οθόνης (soft touch panel  screen) 

ΝΑΙ   

8.6 
Να μπορεί να προγραμματίζεται ακόμα και όταν ο 
χειριστής φοράει γάντια (glove-friendly).  

ΝΑΙ   

8.7 

Να διαθέτει συστήματα αυτοματοποίησης και 
ασφάλειας του χειριστή (αυτόματη αναγνώριση 
κεφαλής, προγραμματισμός χρόνου, κλείδωμα 
καπακιού, imbalance cut-off ) 

ΝΑΙ   

8.8 
Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση της 
χρησιμοποιημένης κεφαλής και έλεγχο της μέγιστης 
ταχύτητας ανά ρότορα.  

ΝΑΙ   

8.9 
Να διαθέτει αναγνώριση μη ισοζυγισμένων 
δειγμάτων 

ΝΑΙ   

8.10 
Να διαθέτει ηχητικό σήμα ειδοποίησης με τη λήξη 
της φυγοκέντρησης 

ΝΑΙ   

8.11 
Να διαθέτει χαμηλό θόρυβο λειτουργίας με μέγιστο 
επίπεδο θορύβου < 60dB 

ΝΑΙ   

8.12 
Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης προγραμμάτων 
στη μνήμη 

ΝΑΙ   

8.13 
Να έχει μέγιστη ταχύτητα και δύναμη 
φυγοκέντρησης: 12,000rpm /16,582 x g. 

ΝΑΙ   
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8.14 
Να διαθέτει 9 επίπεδα επιτάχυνσης /  10 επίπεδα 
επιβράδυνσης, καθώς επίσης και πλήκτρο γρήγορης 
φυγοκέντρησης (pulse).  

ΝΑΙ   

8.15 
Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της διάρκειας του 
χρόνου φυγοκέντρησης έως  9 ώρες και 59 λεπτά. 

ΝΑΙ   

8.16 

Nα συνοδεύεται από μία σταθερή γωνιακή κεφαλή 
30 θέσεων για τη φυγοκέντρηση σωληνάριων 
1.5/2.0ml. H κεφαλή να έχει μέγιστη ταχύτητα 
περιστροφής 12,000rpm και επιτάχυνση 
τουλάχιστον 15,520xg. 

ΝΑΙ   

8.17 

Nα συνοδεύεται από μία σταθερή γωνιακή κεφαλή 
6 θέσεων για τη φυγοκέντρηση σωληνάριων 85ml. 
H κεφαλή να έχει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 
10,000rpm και επιτάχυνση τουλάχιστον 12,298 xg. 
Να συνοδεύεται από αντάπτορες για να μπορεί να 
δέχεται σωληνάρια των 50ml και σωληνάρια των 
10/15ml. 

ΝΑΙ   

8.18 

Να αναβαθμίζεται με μία κεφαλή, swing out rotor 
για 4 x 250ml σωληνάρια μαζί με τα αντίστοιχα 
buckets – set of 4) μέγιστης ταχύτητας 4000rpm και 
επιτάχυνσης τουλάχιστον 3130g . Θα πρέπει να 
διαθέτει racks και adaptors έτσι ώστε να μπορεί να 
δεχθεί εγκατεστημένες 80 θέσεις των 1,5-2,0ml 
tubes, 48 θέσεις των 3/5ml tubes, 48 θέσεις των 
10/15ml tubes, 16 θέσεις των 50ml tubes και  4 
θέσεις των 250ml tubes 

ΝΑΙ   

8.19 
Να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις: 65.50cm x 
62.00cm x 35.70cm (ΜxΠxΥ) 

ΝΑΙ   

8.20 
Να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και η παράδοση 
του συστήματος σε πλήρη λειτουργία 

ΝΑΙ   

8.21 

Μετά το πέρας της εγκατάστασης να γίνει 
εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου στη 
λειτουργία του συστήματος για μία ημέρα από 
εξειδικευμένους  τεχνικούς στον χώρο παράδοσης 
του συστήματος. 

ΝΑΙ   

8.22 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. ΝΑΙ   

8.23 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση των 
χρηστών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία 
μας στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. 

ΝΑΙ   

8.24 
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

ΝΑΙ   

8.25 
Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική 
υπηρεσία εξυπηρέτησης (service).   

ΝΑΙ   

8.26 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) ΝΑΙ   
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έτος τουλάχιστον. 

     

9.0 Ψηφιακό Λουτρό Υπερήχων 4L ΝΑΙ   

9.1 Εύρος Θερμοκρασίας: περιβάλλοντος έως 80°C. ΝΑΙ   

9.2 Να διαθέτει χωρητικότητα 4 lt ή μεγαλύτερο. ΝΑΙ   

9.3 Ψηφιακή Οθόνη. ΝΑΙ   

9.4 
Ψηφιακός Έλεγχος/Απεικόνιση Θερμοκρασίας και 
Χρόνου. 

ΝΑΙ   

9.5 
Δυνατότητα χρήσης χρονοδιακόπτη από 0 έως 60 
λεπτά. 

ΝΑΙ   

9.6 Βάρος: 3.8 Kg. ΝΑΙ   

9.7 Ισχύς υπερήχων 253 W (40 kH) ΝΑΙ   

9.1 Ισχύς θέρμανσης 172 W ΝΑΙ   

9.8 
Υλικό κατασκευής δεξαμενής: Ανοξείδωτο ατσάλι 
AISI 310.  

ΝΑΙ   

9.9 Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ένα (1) έτος. ΝΑΙ   

9.10 Να διαθέτει ένα καλάθι και καπάκι ΝΑΙ   

9.11 
Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα τεχνικής 
εξυπηρέτησης 

ΝΑΙ   

     

10.0 Διαφραγματική αντλία κενού ΝΑΙ   

10.1 
Να μη χρειάζεται λάδι για τη λειτουργία της (oil-
free) 

ΝΑΙ   

10.2 Να είναι χημικώς ανθεκτική ΝΑΙ   

10.3 Να έχει απόδοση 5.5 L/min ΝΑΙ   

10.4 Να εξασφαλίζει απόλυτο κενό 160 mbar ΝΑΙ   

10.5 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 2,5 bar ΝΑΙ   

10.6 Να είναι έτοιμη για λειτουργία στα 230 V/ 50 Hz ΝΑΙ   

10.7 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.  ΝΑΙ   

10.8 
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

ΝΑΙ   

10.9 

Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική 
υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν 
τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, 
εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).  

ΝΑΙ   

10.10 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) 
έτος τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

 Λοιπά    

11.0 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων 
& εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής 

ΝΑΙ   
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λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους & 
αποκατάσταση βλάβης μετά από αίτημα για τεχνική 
υποστήριξη. Εγχειρίδια χρήσης τουλάχιστον στα 
Αγγλικά και επιθυμητό και στα Ελληνικά. 
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ΤΜΗΜΑ 23.  
1. Μύλος άλεσης Συνοδευόμενος από: 1) Ρότορα 12άρι από ανοξείδωτο ατσάλι 2) Φίλτρα 1 & 0,5mm 
από ανοξείδωτο ατσάλι, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή απόσταξης για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών, κρασιού, μπύρας και ανίχνευση αζώτου 
και εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1. ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ ΝΑΙ   

1.1 
Να είναι κατάλληλος για άλεσης δειγμάτων 
μαλακών έως και μέσης σκληρότητας, εύθραυστων, 
ινωδών καθώς και θερμο-ευαίσθητων δειγμάτων. 

ΝΑΙ   

1.2 
Να έχει δυνατότητα άλεσης σε υψηλή ταχύτητα με 
απόδοση έως και 5 L/h 

ΝΑΙ   

1.3 
Να έχει δυνατότητα άλεσης δειγμάτων μεγέθους 
έως και 10 mm 

ΝΑΙ   

1.4 
Να έχει δυνατότητα άλεσης ποσοτήτων δείγματος 
μικρότερη από 10 mL 

ΝΑΙ   

1.5 
Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής με 
εύρος τουλάχιστον από 6000 έως 20000 rpm 

ΝΑΙ   

1.6 
Να διαθέτει εύκολη εναλλαγή των αλεστικών χωρίς 
την χρήση εργαλείων 

ΝΑΙ   

1.7 
Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας για 
συνεχή άλεση 

ΝΑΙ   

1.8 
Να έχει δυνατότητα υποδοχής διάτρητων κόσκινων 
με διαμέτρους διατρήσεων από 0.08 mm έως και 6 
mm 

ΝΑΙ   

1.9 
Να διαθέτει εργονομικό πάνελ ελέγχου με 
πληκτρολόγιο μεμβράνης και ενδείξεις LED. 

ΝΑΙ   

1.10 
Να διαθέτει φλάντζα λαβυρίνθου ανθεκτική στη 
φθορά ανάμεσα στον θάλαμο άλεσης και το μοτέρ 
για προστασία από επιμολύνσεις 

ΝΑΙ   

1.11 
Να διαθέτει ρότορα από ανοξείδωτο ατσάλι με 
ιδιαίτερα λεία επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό 

ΝΑΙ   

1.12 

Να διαθέτει εύκολα αποσπώμενα αλεστικά μέρη, 
χωρίς την χρήση εργαλείων, έτσι ώστε ο 
καθαρισμός τους να πραγματοποιείται εκτός του 
μύλου. 

ΝΑΙ   

1.13 
Να διαθέτει διαδρόμους αέρα ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχής ροή αέρα και η ψύξη του 
ρότορα , του μοτέρ, του προς άλεση υλικού και του 

ΝΑΙ   
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δοχείου συλλογής 

1.14 

Να διαθέτει σύστημα εισαγωγής αέρα στο όργανο 
μέσω φίλτρου αφρού και την δημιουργία θετικής 
πίεσης για την αποφυγή διείσδυσης σωματιδίων 
από την εξωτερική ατμόσφαιρα  

ΝΑΙ   

1.15 
Να διαθέτει αποσπώμενο φίλτρο σκόνης για 
ευκολία στο καθάρισμα 

ΝΑΙ   

1.16 
Το επίπεδο θορύβου στον χώρο εργασίας να μην 
ξεπερνά τα LpAd= 90 dB κατά DIN EN ISO 3746 

ΝΑΙ   

1.17 

Να συνοδεύεται από  

• Ρότορα 12άρι από ανοξείδωτο ατσάλι  

• Κόσκινα 1 & 0.5 mm από ανοξείδωτο ατσάλι 

ΝΑΙ   

1.18 Να συνοδεύεται από εγγύηση 2 ετών ΝΑΙ   

1.19 
Να είναι έτοιμο για λειτουργία στα 200-240 V, 50-
60 Hz 

ΝΑΙ   

1.20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.20.1 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος 
κατά ISO 9001:2015 

ΝΑΙ   

1.20.2 
Τα όργανα να καλύπτονται από εγγύηση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους 

ΝΑΙ   

1.20.3 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει τεχνικά 
εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό 
εκπαίδευσης από τον οίκο κατασκευής 

ΝΑΙ   

1.20.4 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού καθώς και την 
εκπαίδευση του προσωπικού 

ΝΑΙ   

1.20.5 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει στις 
εγκαταστάσεις του, συσκευές άλεσης και 
απόσταξης για άμεση αναπλήρωση σε περίπτωση 
βλάβης και με δυνατότητα εκπαίδευσης του 
προσωπικού του εργαστηρίου μας  

ΝΑΙ   

     

2. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ-ΑΖΩΤΟΥ    

2.1 
Να είναι κατάλληλη για απόσταξη με ατμό SO2, 
αλκοόλης, φαινολών, και αζώτου Kjeldahl 

ΝΑΙ   

2.2 

Η συσκευή να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
διαχείρισης δεδομένων, πιστοποιημένων ή 
διαπιστευμένων εργαστηρίων (ISO 9001, ISO 17025, 
GLP) 

ΝΑΙ   

2.3 
Να διαθέτει ανθεκτικό περίβλημα μακράς ζωής και 
εύκολα καθαριζόμενεες επιφάνειες 

ΝΑΙ   

2.4 
Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή με ενσωματωμένο 
Η/Υ και ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής 
τουλάχιστον 7 ιντσών 

ΝΑΙ   

2.5 Να διαθέτει μενού με εύκολη περιήγηση ΝΑΙ   
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2.6 Να διαθέτει προεγκατεστημένες μεθόδους ΝΑΙ   

2.7 
Να έχει την δυνατότητα επεξεργασίας και 
εισαγωγής νέων μεθόδων από τον χρήστη 

ΝΑΙ   

2.8 
Να διαθέτει χρόνο απόσταξης /δείγμα το μέγιστο 4 
min 

ΝΑΙ   

2.9 
Να έχει ικανότητα ανάκτησης αζώτου σε ποσοστό 
τουλάχιστον 99.5% 

ΝΑΙ   

2.10 Να διαθέτει επαναληψιμότητα τουλάχιστον ±1% ΝΑΙ   

2.11 
Να διαθέτει τουλάχιστον 3 θύρες USB, εκ των 
οποίων η μία να βρίσκεται στο μπροστά μέρος της 
συσκευής, μία θύρα RS 232 και θύρα LAN 

ΝΑΙ   

2.12 
Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακών 
συσκευών, ποντίκι, πληκτρολόγιο στις θύρες USB 
της συσκευής 

ΝΑΙ   

2.13 
Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής της κατανάλωσης 
του νερού ψύξης για εξοικονόμηση νερού  

ΝΑΙ   

2.14 
Να διαθέτει αντλία για αυτόματη προσθήκη 
αντιδραστηρίου (NaOH) με απόδοση 10-15 mL/sec 
και δυνατότητα βαθμονόμησης 

ΝΑΙ   

2.15 
Να διαθέτει προγραμματιζόμενη ισχύ ατμού από 
10% έως 100%,  

ΝΑΙ   

2.16 
Να διαθέτει προγραμματιζόμενο χρόνο αντίδρασης 
και χρόνο απόσταξης 

ΝΑΙ   

2.17 
Να έχει δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών 
χρηστών με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στις 
λειτουργίες της συσκευής 

ΝΑΙ   

2.18 
Να είναι κατασκευασμένη με κλάση προστασίας 
κατά IP20 

ΝΑΙ   

2.19 
Να διαθέτει σωλήνα εισαγωγής ατμού και NaOH 
από PTFE 

ΝΑΙ   

2.20 
Να διαθέτει βαλβίδα εξαερισμού στον ψυκτήρα 
έτσι ώστε να αποτρέπεται η αναρρόφηση του 
δείγματος σε περίπτωση αρνητικής πίεσης  

ΝΑΙ   

2.21 
Να διαθέτει ψυκτήρα με μακρύ λαιμό για αποφυγή 
αναστροφής  του NaOH 

ΝΑΙ   

2.22 
Να διαθέτει εξαερισμό με φτερωτή στο πίσω μέρος 
της συσκευής 

ΝΑΙ   

2.23 
Να διαθέτει θύρα ασφαλείας από Perspex για 
προστασία του χρήστη 

ΝΑΙ   

2.24 
Να διαθέτει θύρα από Perspex για κάλυψη των 
διεπαφών, USB, RS232 και LAN 

ΝΑΙ   

2.25 
Να διαθέτει δίσκο περισυλλογής από 
πολυπροπυλένιο 

ΝΑΙ   

2.26 
Να έχει την δυνατότητα υποδοχής σωληνών πέψης 
διαφορετικών όγκων 100, 250, 400, 800 και 1300 

ΝΑΙ   
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mL 

2.27 
Να διαθέτει δαχτυλίδι προστασίας από viton για να 
εξασφαλίζεται η αεροστεγής σύνδεση του σωλήνα 
πέψης με την κεφαλή παφλασμού 

ΝΑΙ   

2.28 
Να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) 
έτους 

ΝΑΙ   

2.29 
Να συνοδεύεται από κατάλληλα εξαρτήματα για 
μέτρηση αλκοόλης 

ΝΑΙ   

2.30 Να είναι έτοιμη για λειτουργία στα 230 V, 50 Hz ΝΑΙ   

2.31 A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

2.31.1 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος 
κατά ISO 9001:2015 

ΝΑΙ   

2.31.2 
Τα όργανα να καλύπτονται από εγγύηση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους 

ΝΑΙ   

2.31.3 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει τεχνικά 
εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό 
εκπαίδευσης από τον οίκο κατασκευής 

ΝΑΙ   

2.31.4 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού καθώς και την 
εκπαίδευση του προσωπικού 

ΝΑΙ   

2.31.5 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει στις 
εγκαταστάσεις του, συσκευές άλεσης και 
απόσταξης για άμεση αναπλήρωση σε περίπτωση 
βλάβης και με δυνατότητα εκπαίδευσης του 
προσωπικού του εργαστηρίου μας 

ΝΑΙ   

 Λοιπά    

3. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε χώρο 
του εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με 
Μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος στην Καβάλα με επίδειξη δυνατοτήτων 
& εκπαίδευση προσωπικού. Εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους & 
αποκατάσταση βλάβης μετά από αίτημα για τεχνική 
υποστήριξη. Εγχειρίδια χρήσης τουλάχιστον στα 
Αγγλικά και επιθυμητό και στα Ελληνικά. 

ΝΑΙ   
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Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 
Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Χρόνος παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των ειδών εκάστου τμήματος 
εντός τριών (3) μηνών,  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και της ανάρτησής της στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αναθέτουσα αρχή 
και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
Ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Επιτροπή Παραλαβής 
να μπορεί να ελέγξει τα είδη που θα παραληφθούν. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Χρηματοδότηση: 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
(αριθμός εναρίθμου έργου 2020ΣΕ11910117). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 4 της Πράξης : «Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων 
(Τ.Ε.ΓΕ.Α.)» η οποία έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 
επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6276/1429/Α2/20-11-
2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΗΠΒ46ΜΤΛΡ-ΡΣΞ) και έχει λάβει κωδικό MIS 
5046047. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Προϋπολογισμός: 
1.027.806,72€ πλέον ΦΠΑ, συνολική αξία 1.274.480,33€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις βλ. παρ. 5.1. 
 
Αναλυτικά το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής: 
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ΤΜΗΜΑ 1 Έμπειρο Ρομπότ (master) με αισθητήρες και παρελκόμενα 129032,26 160000,00 

ΤΜΗΜΑ 2 
Ρομπότ Βοηθός (slave) με αισθητήρες και παρελκόμενα με 
δυνατότητα να σηκώσει και να μεταφέρει μεγάλα φορτία 

120967,74 150000,00 

ΤΜΗΜΑ 3 Ρομποτικός Βραχίονας 7 βαθμών ελευθερίας 80645,16 100000,00 

ΤΜΗΜΑ 4 Ρομποτικός Βραχίονας 6 βαθμών ελευθερίας 38709,68 48000,00 

ΤΜΗΜΑ 5 Ρομποτικό χέρι 5 δακτύλων 161290,32 200000,00 

ΤΜΗΜΑ 6 Ρομποτική αρπάγη 2 δακτύλων 8064,52 10000,00 

ΤΜΗΜΑ 7 
Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών 
(Μηχανολογικά) 

7956,72 9866,33 

ΤΜΗΜΑ 8 
Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών 
(Ηλεκτρολογικά) 

17741,94 22000,00 

ΤΜΗΜΑ 9 
Υλικά Συναρμολόγησης - Προσαρμογής – Κατασκευών 
(Επικοινωνίας) 

4032,26 5000,00 
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ΤΜΗΜΑ 10 Υπολογιστές Desktop 9677,42 12000,00 

ΤΜΗΜΑ 11 Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης (HPC) 16129,03 20000,00 

ΤΜΗΜΑ 12 Laptop 16129,03 20000,00 

ΤΜΗΜΑ 13 Αυτόνομες Συσκευές για Βαθιά Μάθηση και Τεχνητή όραση 12096,77 15000,00 

ΤΜΗΜΑ 14 3D Εκτυπωτής Τύπου Α 40322,58 50000,00 

ΤΜΗΜΑ 15 3D Εκτυπωτής Τύπου Β 36290,32 45000,00 

ΤΜΗΜΑ 16 Φορτηγό μεταφοράς των Ρομπότ και υλικών 32258,06 40000,00 

ΤΜΗΜΑ 17 Drone A και παρελκόμενα 20161,29 25000,00 

ΤΜΗΜΑ 18 Drone Β και παρελκόμενα 6451,61 8000,00 

ΤΜΗΜΑ 19 Αυτόματος αναλυτής οίνου τεχνολογίας FTIR 38000,00 47120,00 

ΤΜΗΜΑ 20 

1. Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή 
φασματογράφο μάζας, συνδεδεμένο με δειγματολήπτη 
υπερκείμενης φάσης, Τεμάχια (1) 
2. Φασματοφωτόμετρο FT-Near IR και εξαρτήματα για μέτρηση 
σε στερεά, υγρά και σκόνες, Τεμάχια (1) 
3. Ατομική απορρόφηση (AAS) με φούρνο γραφίτη, Τεμάχια (1) 

125000,00 155000,00 

ΤΜΗΜΑ 21 

Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με 
ανιχνευτές: Ορατού Υπεριώδους με διάταξη διόδων (PDA), 
ανιχνευτής δείκτη διάθλασης (RI) και Φθορισμομετρικό 
Ανιχνευτή (FLD) 

50000,00 62000,00 

ΤΜΗΜΑ 22 

1. Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή περιστροφικής εξάτμισης, Τεμάχια (1) 
3. Ψυχόμενος Επωαστικός κλίβανος χωρητικότητας 196L, 
Τεμάχια (2) 
4. Αυτόκαυστο κάθετου τύπου χωρητικότητας 20L, Τεμάχια (1) 
5. Κλίβανος ξήρανσης, με βεβιασμένη κυκλοφορία, από 52 έως 
150 λίτρα, Τεμάχια (2) 
6. Ανακινούμενος επωαστήρας, τύπου κλιβάνου, 80 και 150 
λίτρα, Τεμάχια (2) 
7. Ζυγός ακριβείας έως 320g/ 0,1mg και 0,01 g, Τεμάχια (2) 
8. Επιτραπέζια Ψυχόμενη φυγόκεντρος και εξαρτήματα, 
Τεμάχια (1) 
9. Ψηφιακό Λουτρό Υπερήχων 4 Λίτρων, Τεμάχια (1) 
10. Διαφραγματική αντλία κενού, Τεμάχια (1) 

42350,00 52514,00 

ΤΜΗΜΑ 23 

1. Μύλος άλεσης Συνοδευόμενος από: 1) Ρότορα 12άρι από 
ανοξείδωτο ατσάλι 2) Φίλτρα 1 & 0,5mm από ανοξείδωτο 
ατσάλι, Τεμάχια (1) 
2. Συσκευή απόσταξης για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών, 
κρασιού, μπύρας και  
ανίχνευση αζώτου και εξαρτήματα, Τεμάχια (1) 

14500,00 17980,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 1027806,72 1274480,33 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που θα ανταποκρίνεται: α) στις 
καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της 
σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν 
καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, 
αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 
Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω 
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint τη σχετική απάντησή τους. 
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις 
συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 

• δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν 
από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης  

• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 
Μόνον ο προσωρινός προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν 
ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός προμηθευτής 
παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία όταν 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. 
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) 
από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 
Η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint  επιτρέπει: 

• στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας 
τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής 

• στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να 
εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο 
κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. 
Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, 
το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 
Σημειώνεται το εξής: 
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». 
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Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως 
π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό. 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, 
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint  (https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με 
ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, 
να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το 
υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

 

Στοιχεία Προσφέροντος: 

Επωνυμία: ………… 

Διεύθυνση: ………… 

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 

Fax: ………… 

E-mail: ………… 

 

ΤΜΗΜΑ ΧΧ.  ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ, Τεμάχια (1) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Στοιχεία Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1  ΝΑΙ   

2  ΝΑΙ   

3  ΝΑΙ   

4  ΝΑΙ   

5  ΝΑΙ   

6  ΝΑΙ   

7  ΝΑΙ   

8  ΝΑΙ   

9  ΝΑΙ   

 
Ο οικονομικός φορέας  φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει. 
Στις Στήλες «Προδιαγραφές (Περιγραφή Είδους, Υποχρεωτική Απαίτηση)» περιγράφονται αναλυτικά τα 
ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
Στη στήλη «Απάντηση Υποψηφίου Προμηθευτή» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη 
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά. 
Στη στήλη «Παραπομπή» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης  ο κατασκευής, 
κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού 
καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει 
αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει υλικό 
τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα 
χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές 
πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κ.λπ.), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα 
την Προσφορά του οικονομικού φορέα και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 
Διακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
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ΤΜΗΜΑ 1     

ΤΜΗΜΑ 2     

ΤΜΗΜΑ 3     

ΤΜΗΜΑ 4     

ΤΜΗΜΑ 5     

ΤΜΗΜΑ 6     

ΤΜΗΜΑ 7     

ΤΜΗΜΑ 8     

ΤΜΗΜΑ 9     

ΤΜΗΜΑ 10     

ΤΜΗΜΑ 11     

ΤΜΗΜΑ 12     

ΤΜΗΜΑ 13     

ΤΜΗΜΑ 14     

ΤΜΗΜΑ 15     

ΤΜΗΜΑ 16     

ΤΜΗΜΑ 17     

ΤΜΗΜΑ 18     

ΤΜΗΜΑ 19     

ΤΜΗΜΑ 20     

ΤΜΗΜΑ 21     

ΤΜΗΜΑ 22     

ΤΜΗΜΑ 23     

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Οι παραπάνω τιμές είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην διακήρυξη. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………. 
 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................... Ημερομηνία έκδοσης .........................   

Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ …………………  

  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα κ ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των   ΕΥΡΩ  

 …………………………………………   υπέρ   της   Εταιρείας  ………………………………………………,  οδός   

………………………………, αριθμός ………………………… με Α.Φ.Μ. ……………….. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 

εταιρειών (1) …………………………,  (2) ……………………………,  κλπ.  ατομικά  για  κάθε  μία από αυτές και  ως  

αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον  υπόχρεων  μεταξύ  τους,  εκ  της ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της  Ένωσης   

εταιρειών),  για  την  συμμετοχή  της  στον  διενεργούμενο  διαγωνισμό της  ………………………  για   την   

εκπόνηση  του  έργου  ………………………  σύμφωνα  με  την  με  αριθμό ………………… Προκήρυξή σας.   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό  απορρέουσες 

υποχρεώσεις  της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.   

Το  παραπάνω  ποσό  της  εγγύησης  τηρούμε  στη  διάθεσή  σας  και  θα  σας  καταβληθεί  ολικά  ή  

μερικά χωρίς  καμιά  από  μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  

της   απαίτησης  σε  πέντε  (5)  ημέρες  μετά  από  απλή  έγγραφη ειδοποίησή σας.    

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  

τέλος  χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… .    

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από  την 

ημερομηνία λήξης της.      

 Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  

και   τα  ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της  παρούσας  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  εγγυήσεων  

που  έχει   καθοριστεί  από  το  Υπουργείο  Οικονομικών  για  την Τράπεζά μας.    

  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

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

Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ .............. για ευρώ ......................   

Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής .......................   

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  ............. Οδός ........... Αριθμός ........ Τ.Κ ........ }  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων α) .......   ....... οδός .........  ....... αριθμός ...........  ....... 

Τ.Κ. ...  

β) ........   ....... οδός .........  ....... αριθμός ..........   ....... Τ.Κ. ...   

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ .............................. , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης  

 ................................................................................ (συμπληρώνετε το αντικείμενο της  

σύμβασης),που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας  

του διαγωνισμού)  .................................................. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)  

............................................................. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) 

................................. , σύμφωνα με τη με αριθμό  προκήρυξή σας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις .......................................  

  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 

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

Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ.  για ευρώ .....................   

Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής ..........   

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  Οδός ........... Αριθμός ......... Τ.Κ ....... }  

  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων  

α) .......   ....... οδός .........  ....... αριθμός ..........   ....... Τ.Κ. ...  

β) ........   ....... οδός .........  ....... αριθμός ..........   ....... Τ.Κ. ...   

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........ , για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης, με αριθμό 

.......................  που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)  .............................................. συνολικής 

αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα)  ............................................. , σύμφωνα με τη με 

αριθμό προκήρυξή σας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ..........................   

  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ …………….. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 00/2021 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ............. στο Γραφείο της Δ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Οι συμβαλλόμενοι: 

1) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που 

εδρεύει στο 14ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Καθηγητή Σταμάτιο Αγγελόπουλο, Πρόεδρο της Ε.Ε.Δι., ΑΦΜ 997015012, ΔΟΥ Ζ' 

Θεσ/νίκης, και 

2) Η εταιρεία ......................... , Α.Φ.Μ ........ , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

……………………..……………………………………………………………., λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 

19032/26-05-2021 (έγγραφο Αποφάσεις Πρακτικού 96η/26-05-2021, ΑΔΑΜ 

21REQ008771219, ΑΔΑ: ΩΥΨ646ΨΖ3Π-ΡΚΙ) απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση της πίστωσης 

και προκήρυξης του διαγωνισμού, συμφώνησαν τα εξής: 
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Στις ........................................ έγινε από αρμόδια επιτροπή διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τη διακήρυξη αριθμ. 22645/2021, για 

«____________________________», συνολικού προϋπολογισμού …………………………… χωρίς 

ΦΠΑ ( ……………………………………. € με ΦΠΑ 24%). 

Ανάδοχος αναδείχθηκε σύμφωνα με την αριθμ ……………………… (αριθμ. εγγράφου ................ , 

ΑΔΑ: .................. , ΑΔΑΜ: .................... ) απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ο δεύτερος 

συμβαλλόμενος, για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος ………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: € ........ , χωρίς την αξία του Φ.Π.Α., (€ .......... με Φ.Π.Α. 24%). 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, 

σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθμ. 22645/2021 και της προσφοράς του δεύτερου 

συμβαλλόμενου, που όλα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του συμφωνητικού αυτού και 

υποχρεώνουν τα δύο μέρη. 

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του παρόντος 

και σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος 

δικαιούται, πέραν των προβλεπόμενων από τον νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον 

ανάδοχο. 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και 

αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας εντός πέντε (5) μηνών κατ' ανώτατο όριο, από την 

υπογραφή της παρούσας, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι του παρόντος και της Διακήρυξης 

είναι κύριοι και βασικοί. 

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο. 

Τέλος, ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής κατέθεσε 

τη με αριθμ………………………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………………………., η οποία 

περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 για το ποσό των ……………………, 
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ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.1 του Κεφαλαίου 4 της Διακήρυξης 408/2018. 

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με μονομερή 

του δήλωση προς τον εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς, σε περίπτωση που 

με απόλυτη κρίση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί 

εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. 

Σε αυτήν την περίπτωση, με απόφαση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο δεύτερο 

συμβαλλόμενο μπορούν να επιβληθούν και οι ποινές που προβλέπονται από το Ν. 

4412/2016. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην οικεία 

Διακήρυξη. 

Ο χρόνος οριστικής παραλαβής των συμβατικών υλικών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται 

σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία παράδοσης και θέσης σε 

λειτουργία των ειδών της προμήθειας. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (αριθμός εναρίθμου έργου 2020ΣΕ11910117). 

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 και του 

άρθρου 4 του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138 τ Α’), εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε 

ανωτέρα βία και σε ευθύνη εξωπανεπιστημιακών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία 

πληρωμής. 

Για κάθε διαφορά από τη σύμβαση αυτή, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του 

ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. Εκχώρηση του τιμήματος της 

σύμβασης σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιτρέπεται 

κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τη σύμβαση εκ μέρους του ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. υπογράφει, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
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Η παρούσα υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα τρία (3) παραμένουν 

στο Τμήμα Προμηθειών και το ένα (1) παραλαμβάνει ο ανάδοχος.  

 

             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                   Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

                                                          

                                  

 

                        ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

   Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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