
 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία: 29-11-2022 

Αρ. Πρωτ. 45756/2022 

 

Προς: 1. ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ 997826122), 

2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. (ΑΦΜ 084134880), 

3. ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΑΦΜ 072615923), 

4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ–VASCOMEDICAL (ΑΦΜ 046355142), 

5. NETSCOPE SOLUTIONS Α.Ε. (ΑΦΜ 099940480) και   

6. TELEMETRICS ΕΠΕ (ΑΦΜ 099348251)  

 

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση  
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2  περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της 
προμήθειας επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δράσεις Χρηματοδότησης 
Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)». 
 

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος 

 

Προϋπολογισμός Συνολική αξία 8.815,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (7.108,87€ 

χωρίς Φ.Π.Α., 1.706,13€ (24%) Φ.Π.Α.). 

Διαδικασία Ανάθεσης Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2  περ. α. 

του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016  

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) 

ανά τμήμα   

Ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών 

12-12-2022, ώρα 14:00 π.μ. 

Πρωτόκολλο διαγωνισμού 45756/2022 

Κωδικός Έργου 80826 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α’ του άρθρου 32 του 
ν. 4412/2016 για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δράσεις 
Χρηματοδότησης Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)», (κωδικό έργου 80826) 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο παραπάνω έργο από τα έσοδα παρακράτησης υπέρ Ιδρύματος από τα 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΓΛΚ 14-05 του προϋπολογισμού του έργου με κωδικό 
80826 (Κατηγορία Δαπάνης: Όργανα:  Προμήθεια Επιστημονικών οργάνων). 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος προκειμένου να προβεί 
στην ανάθεση της προμήθειας επιστημονικών οργάνων (συνολικής αξίας επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ 
ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών [7.108,87€] χωρίς ΦΠΑ, ποσού χιλίων επτακοσίων έξι ευρώ και δεκατριών 
λεπτών [1.706,13€] (24%) Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ 
[8.815,00€] συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης 
διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 

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

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

 του ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης»,  

 της υπ' αριθμ. 76928/13.7.2021 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης – Επενδύσεων και 
Επικρατείας με θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β’ 3075),  

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

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 
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 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92), 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 
επ., 

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

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

 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. 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», 

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

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

 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις.», 

 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», 

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

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

 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, 
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 Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
Δι.Πα.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω 
προγράμματος, 

 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36η/23-09-2021 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Δι.Πα.Ε., Θέμα 13ο:  
«Έγκριση της κατανομής των Εσόδων που παρακρατούνται υπέρ Ιδρύματος από τα ΠΜΣ στα 
Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», 

      την υπ΄ αριθμ. 184ης/18-05-2022, Θέμα Α3-9 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., με θέμα: «Αίτημα διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού με ηλεκτρονική διαδικασία 
κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και αντικείμενο την «Προμήθεια 
επιστημονικών οργάνων», προϋπολογισμού 25.385,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)», 

 την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19989/26-05-2022 διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC010633826), 

 την υπ’ αριθ. 206η/23-09-2022 (Α3-40) (ΑΔΑ: ΨΕΞΝ46ΨΖ3Π-Γ5Ο) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., με θέμα την έγκριση του «Πρακτικό (ΙΙΙ) αξιολόγησης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19989/26-05-2022 διακήρυξης με ανοικτή ηλεκτρονική 
διαδικασία κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC010633826) σύμφωνα με τα οποία προτείνονται 
οριστικοί ανάδοχοι. Ως προς τα τμήματα 3, 5, 6, 7, 13, 14 και 15 του διαγωνισμού η Επιτροπή 
Διαγωνισμού προτείνει να ματαιωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού καθότι δεν κατατέθησαν 
προσφορές.», 

 την υπ’ αριθ. 221η/16-11-2022 Θέμα Α3-11 (ΑΔΑ: ΡΔΟ546ΨΖ3Π-Μ32) απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., με θέμα την έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟ - Γνωμοδότηση Επιτροπής 
Διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την 
παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, ως προς τα άγονα τμήματα: 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15 της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 19989/26-05-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC010633826) ανοικτού ηλ. διαγωνισμού 
για την συνέχιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τους ίδιους όρους με προσφυγή στην 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.». 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

• Την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ 997826122)», 

• Την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. (ΑΦΜ 084134880)»,  

• Την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΑΦΜ 072615923)», 

• Την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – Vasco Medical (ΑΦΜ 046355142)»,  

• Την εταιρεία με την επωνυμία «TELEMETRICS ΕΠΕ (ΑΦΜ 099348251)» και 

• Την εταιρεία με την επωνυμία «NETSCOPE SOLUTIONS Α.Ε. (ΑΦΜ 099940480)» 

να υποβάλλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες» για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων εκτιμώμενου προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων 
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οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ [8.815,00€] συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις 
υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη. 

Α/Α 
Περιγραφή 
Προμήθειας 

Συνολικά 
Τεμάχια 

Κωδικολόγιο 
Ειδών (CPV) 

Αξία 
πλέον 

ΦΠΑ (€) 

Αξία με 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία 

πλέον 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία με 
ΦΠΑ (€) 

Τμήμα 1 Υδατόλουτρο 5lt 1 42943000-8 463,71 575,00 463,71 575,00 

Τμήμα 2 
Μαγνητικός 

αναδευτήρας με 
θερμαινόμενη πλάκα 

1 38436500-5 274,19 340,00 274,19 340,00 

Τμήμα 3 

Επιστημονικά όργανα 
εκπαίδευσης 
ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων 

1 38341300-0 3.266,13 4.050,00 3.266,13 4.050,00 

Τμήμα 4 Ψυγειοκαταψύκτης 1 39711110-3 604,84 750,00 604,84 750,00 

Τμήμα 5 
Εξομοιωτής 

αρτηριακής/φλεβικής 
πρόσβασης 

1 38000000-5  806,45 1.000,00 806,45 1.000,00 

Τμήμα 6 
Βραχίονας 

παιδιατρικός για 
φλεβοκέντηση 

1 38000000-5  645,16 800,00 645,16 800,00 

Τμήμα 7 

Εκπαιδευτικό 
πρόπλασμα κεφαλής 
για εκπαίδευση στη 

διαχείριση του 
αεραγωγού με όλες 

τις τεχνικές 
διασωλήνωσης και 

με όλες τις συσκευές 

1 38000000-5  1.048,39 1.300,00 1.048,39 1.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.108,87 8.815,00 

 

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

 

1. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση 

1.1  Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ.32 της Οδηγίας 2014/14/ΕΕ)» του ν. 4412/2016. 

 

1.2  Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Δράσεις Χρηματοδότησης Τμημάτων του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)» από τα έσοδα παρακράτησης υπέρ Ιδρύματος από τα ΠΜΣ των 
τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης 
είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. 
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2. Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο του παρόντος Τεύχους Διαπραγμάτευσης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): https://www.rc.ihu.gr στην διαδρομή : https://rc.ihu.gr/?cat=28. Η παρούσα διακήρυξη 
έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  178362. 

 

2.1  Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα 
αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.  

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

 

2.2  Εγγυήσεις 

2.2.1 Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί 
στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος, με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση όπως αναφέρεται παρακάτω:  

Α/Α Περιγραφή Προμήθειας 
Καθαρή αξία 
τμήματος (€) 

Ποσό εγγυητικής 
επιστολής (€) 

Τμήμα 1 Υδατόλουτρο 5lt 463,71 9,27 

Τμήμα 2 
Μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη 

πλάκα 
274,19 5,48 

Τμήμα 3 
Επιστημονικά όργανα εκπαίδευσης ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων 
3.266,13 65,32 

Τμήμα 4 Ψυγειοκαταψύκτης 604,84 12,10 

Τμήμα 5 Εξομοιωτής αρτηριακής/φλεβικής πρόσβασης 806,45 16,13 

Τμήμα 6 Βραχίονας παιδιατρικός για φλεβοκέντηση 645,16 12,90 

Τμήμα 7 

Εκπαιδευτικό πρόπλασμα κεφαλής για 
εκπαίδευση στη διαχείριση του αεραγωγού 
με όλες τις τεχνικές διασωλήνωσης και με 

όλες τις συσκευές 

1.048,39 20,97 

 

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών υπάρχουν στο Παράρτημα IV της παρούσας. 

https://www.rc.ihu.gr/
https://rc.ihu.gr/?cat=28
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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 από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2.2.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ,  

Α/Α Περιγραφή Προμήθειας 
Καθαρή αξία 
τμήματος (€) 

Ποσό εγγυητικής 
επιστολής (€) 

Τμήμα 1 Υδατόλουτρο 5lt 463,71 18,55 

Τμήμα 2 
Μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη 

πλάκα 
274,19 10,97 

Τμήμα 3 
Επιστημονικά όργανα εκπαίδευσης ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων 
3.266,13 130,65 

Τμήμα 4 Ψυγειοκαταψύκτης 604,84 24,19 

Τμήμα 5 
Εξομοιωτής αρτηριακής/φλεβικής 

πρόσβασης 
806,45 32,26 

Τμήμα 6 Βραχίονας παιδιατρικός για φλεβοκέντηση 645,16 25,81 

Τμήμα 7 

Εκπαιδευτικό πρόπλασμα κεφαλής για 
εκπαίδευση στη διαχείριση του αεραγωγού 
με όλες τις τεχνικές διασωλήνωσης και με 

όλες τις συσκευές 

1.048,39 41,94 

 

και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η ή όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόδειγμα 
του Παραρτήματος IV της παρούσης. 

2.2.3  Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. 

 

3. Αντικείμενο σύμβασης και προϋπολογισμός 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικών οργάνων, σύμφωνα με τους όρους και τις 
υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη. Αναλυτικότερη περιγραφή των υπηρεσιών περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης - 
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.      

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και λήγει εξήντα (60) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
εκτέλεσης του έργου. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και ογδόντα 
επτά λεπτών [7.108,87€] χωρίς ΦΠΑ, ποσού χιλίων επτακοσίων έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών 
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[1.706,13€] (24%) Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ [8.815,00€] 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

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

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:     12-12-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:           16-12-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του υπό προκήρυξη έργου όπως αυτό περιγράφεται στο 
Παράρτημα Ι της 45756/2022 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I της παρούσας διακήρυξης.  

 

4. Απαιτήσεις συμμετοχής 

4.1  Προϋποθέσεις συμμετοχής 

1. Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2. Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της 
επικουρικής ασφάλισης). 

3. Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

4. Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου73 του Ν.4412/2016. 

5. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά. 

 

5. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται απαραίτητα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 
Ι της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτή προσφορά, η οποία να 
καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων και της ποσότητας του Τμήματος.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του είδους πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση η προσφορά του 
οικονομικού φορέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό του είδους και 
τον συνολικό προϋπολογισμό, όπως αυτός εκτίθεται στον ανωτέρω πίνακα. 
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Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και λήγει εξήντα (60) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
εκτέλεσης του έργου. 

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

 

6. Χρόνος –Τρόπος Υποβολής Προσφοράς.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 12-12-2022 και ώρα 02.00μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 

6.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Εντός του φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι (υπό)φάκελοι : 

Φάκελος Α με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής,  

Φάκελος Β με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά,  

Φάκελος Γ με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά,  

Φάκελος Δ με την ένδειξη Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Υποφάκελος Α : Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, με την οποία να δηλώνει:  

1) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016,  

2) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,  

3) Ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς 
εξουσιοδοτημένο. 

4) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Β) Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο προσκομίζει, για την απόδειξη της 
νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, 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 διαγωνιζομένου). 

Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό τους. 

 

Υποφάκελος Β : Τεχνική Προσφορά  

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και 
ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, της παρούσας. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής φύσεως στον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, κ. Αγγελόπουλο Σταμάτη, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του 
Δι.Πα.Ε. και στο τηλέφωνο 2310-807516 και στο email saggelopoulos@ihu.gr. 

 

Υποφάκελος Γ : Οικονομική Προσφορά  

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης, 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην 
τελευταία σελίδα. 

 

Υποφάκελος Δ : Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο (υπό)φάκελος Δ, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης 
της προσφοράς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Α΄ 74), των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 4.1 («Προϋποθέσεις 
συμμετοχής») της παρούσας Πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ: 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 

2. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο να 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους. 

4. Πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. 

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

Εναλλακτικά, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 
υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
μπορούν να συμπεριλάβουν στον εν λόγω (υπό)φάκελο Δ, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων 
δικαιολογητικών, ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι: 

α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, και 

β) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Παράλληλα, υποβάλλει αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγησή τους, η δε αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές. 

Σε κάθε περίπτωση, η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από 
αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. 

 

 

 

mailto:saggelopoulos@ihu.gr
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7. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης η οποία ορίστηκε με την 174η/13-04-2022 Θέμα Α3-2 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. (ΑΔΑ: 6ΔΔΩ46ΨΖ3Π-ΟΦΕ). Η απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια στους προσφέροντες 
μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32α του ν.4412/2016, η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται 
σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. 

 

8.  Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης 

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

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί ηλεκτρονικά την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 με κάθε πρόσφορο τρόπο 
επί αποδείξει. Μετά τη επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ, και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η 
ή όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν.4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην 
περίπτωση αυτή η διαδικασία ματαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας. Στην περίπτωση 
αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

9. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του του ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 208. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικά και με πρακτική δοκιμασία. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική παραλαβή των 
υλικών. 

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. 
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10. Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Επίσης, είναι δυνατή η τμηματική 
πληρωμή ίσης αξίας υλικών μετά την τμηματική παράδοση αυτών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

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

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 19989/26-05-2022 διακήρυξη του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC010633826). 

Στη διαπραγμάτευση ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 19989/26-05-2022 22PROC010633826 διακήρυξης 
προσαρμοσμένης στις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’) και ακολουθεί 
παρακάτω.  

 

Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης - Υπόδειγμα 
Τεχνικής Προσφοράς  

Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Παράρτημα ΙΙΙ: Σχέδιο Σύμβασης 

Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  

 
 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 
 
 
 
 
 

Καθ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια επιστημονικών οργάνων. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Δράσεις Χρηματοδότησης Τμημάτων του Δι.Πα.Ε.» από τα 
έσοδα παρακράτησης υπέρ Ιδρύματος από τα ΠΜΣ των τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα εγκατασταθούν με υπόδειξη του επιστημονικά υπεύθυνου του προγράμματος 
στα κατά τόπους παραρτήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα της  
διακήρυξης. 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης ανά τμήμα αντικειμένου: 

Τμήμα 1: Υδατόλουτρο 5lt 

Αξία Πλέον ΦΠΑ Τμήματος: 463,71€ 

Συνολική Αξία Τμήματος με ΦΠΑ: 575,00€ 

(CPV) : 42943000-8 

Τμήμα 1: Υδατόλουτρο 5lt 

Είδος 

Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος 

1.1 Υδατόλουτρο 5lt Τεμ. 1 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1  Υλικό κατασκευής εσωτερικά και 
εξωτερικά  

Stainless Steel   

2 Εύρος Θερμοκρασίας + 5 έως + 110°C 
από του 
περιβάλλοντος 

  

3 Σταθερότητα θερμοκρασίας ± 1°C   

4 Χωρητικότητα 5 lt   

5 Ισχύς 600 W   

6 Βάρος 6 Kg   

7 Διαστάσεις δεξαμενής (Ύψος × Πλάτος 
× Βάθος) 

15 × 30 × 14 cm 
  

8 Διαστάσεις εξωτερικές (Ύψος × Πλάτος 
× Βάθος) 

20 × 37 × 27 cm 
  

9 Υλικό κατασκευής δεξαμενής Ανοξείδωτο 
ατσάλι AISI 310 
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10 Υλικό κατασκευής πλαισίου Ανοξείδωτο 
ατσάλι AISI 304 

  

11 Εγγύηση καλής λειτουργίας Ένα (1) έτος   

12 Κατασκευασμένη με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές ασφαλείας 

DIN 12877.2 
  

13 Λυχνία προειδοποίησης ανόδου της 
θερμοκρασίας σε καθορισμένο από τον 
χειριστή σημείο 

ΝΑΙ 
  

14 Αυτόματη απενεργοποίηση 
υδατόλουτρου σε περίπτωση που η 
δεξαμενή δεν φέρει επαρκή ποσότητα 
νερού ή όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει 
ένα συγκεκριμένο όριο 

ΝΑΙ 

  

 

Τμήμα 2: Μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα 

Αξία Πλέον ΦΠΑ Τμήματος: 274,19€ 

Συνολική Αξία Τμήματος με ΦΠΑ: 340,00€ 

(CPV) : 38436500-5 

Τμήμα 2: Μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα 

Είδος 

Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος 

2.1 Μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα Τεμ. 1 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 
Θερμαινόμενος & θερμαντική πλάκα 
ταυτόχρονα 

ΝΑΙ 
  

2 
Θερμοκρασία προγραμματιζόμενη απο 
το χρήστη 

ΝΑΙ 
  

3 Όγκος ανάδευσης εως 2000 mL   

4 Ταχύτητα ανάδευσης 0 έως 1250 rpm   

5 Διαστάσεις πλάκας 135 x135 mm   

6 Υλικό κατασκευής πλάκας Stainless Steel   

7 Θερμοκρασίες 0 έως 300oC   

8 Ακρίβεια 
± 1 oC (<100 oC), ± 
3 oC (<400 oC) 

  

9 Χρονοδιακόπτης 999 minutes   

10 Power Requirements 220 VAC / 50 Hz   

11 Διαστάσεις 
230 (L) x 180 (W) x 
120 (H) mm 
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12 Βάρος 2,2 kg   

 

Τμήμα 3: Επιστημονικά όργανα εκπαίδευσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

Αξία Πλέον ΦΠΑ Τμήματος: 3.266,13€ 

Συνολική Αξία Τμήματος με ΦΠΑ: 4.050,00€ 

(CPV) : 38341300-0 

Τμήμα 3: Επιστημονικά όργανα εκπαίδευσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

Είδος 

Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος 

3.1 
Μονάδα παραγωγής συναρτήσεων και αυθαίρετων 

κυματομορφών 
Τεμ. 7 

3.1.1 Προδιαγραφές μονάδας παραγωγής συναρτήσεων και αυθαίρετων κυματομορφών έως 30 MHz 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 
Να παράγει ημιτονοειδείς 
κυματομορφές ως 30 MHz. 

ΝΑΙ 
  

2 Να διαθέτει 2 κανάλια εξόδου ΝΑΙ   

3 
Να διαθέτει την τεχνολογία 
SignalFidelity (SiFi) για ακριβή 
αναπαράσταση της κυματομορφής 

ΝΑΙ 
  

4 
Να διαθέτει ενσωματωμένο μετρητή 
συχνότητας 7 ψηφίων, μέχρι και τα 200 
MHz 

NAI 
  

5 

Στην οθόνη του οργάνου να 
εμφανίζεται το σχήμα της 
αναπαραγόμενης κυματομορφής για 
οπτική επαλήθευση του σήματος. 

ΝΑΙ 

  

6 Λογισμικό  

Να διαθέτει 
λογισμικό 
διασύνδεσης με 
Η/Υ μέσω του 
οποίου ο χρήστης 
να μπορεί να 
χειρίζεται την 
γεννήτρια από 
απόσταση.  

  

7 Σύνδεση μέσω θυρών USB και LAN   

8 
Η γεννήτρια κυματομορφών θα μπορεί 
να προγραμματιστεί πλήρως 
χρησιμοποιώντας εντολές SCPI. 

ΝΑΙ 
  

9 
Η γεννήτρια θα είναι συμβατή με το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας LXI 

ΝΑΙ 
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3.1.2 Κυματομορφές 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Βασικές 

Ημίτονο, 
τετραγωνικό 
κύμα, ράμπα, 
παλμό, τριγωνική 
κυματομορφή, 
γκαουσιανό 
θόρυβο, PRBS, DC 

  

2 

Να διαθέτει 160 προεγκατεστημένες 
αυθαίρετες κυματομορφές όπως Sinc,  
εκθετική άνοδο και πτώση, ECG, Gauss, 
HaverSine, Lorentz, Dual-Tone κλπ. 

ΝΑΙ 

  

3 
Να έχει την δυνατότητα αθροίσματος 
των κυματομορφών 

ΝΑΙ 
  

3.1.3 Αυθαίρετες κυματομορφές 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Μνήμη 8 Mpoints   

2 Ευκρίνειαπλάτους 14 bits   

3 Ρυθμόςδειγματοληψίας 200ΜSa/s    

3.1.4 Συχνότητα 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Εύρος 

1 µHz έως 30 MHz 
(Sine) 

1 µHz έως 25MHz 
(Square) 

1 µHz έως 15MHz 
(Pulse) 

1 µHz έως 10 MHz 
(Harmonic and 
arbitrary) 

1 µHz έως 500 kHz 
(Ramp) 

  

2 Ευκρίνεια 1 µHz   

3 Ακρίβεια συχνότητας ±1 ppm της τιμής   

3.1.5 Πλάτος 

Α/Α Προδιαγραφή Υποχρεωτική 
Απάντηση 
Υποψηφίου 

Παραπομπή 
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Απαίτηση Προμηθευτή 

1 Εύρος 

≤10 MHz: 1.0 
mVppμέχρι 10 Vpp 

≤30 MHz: 1.0 
mVppμέχρι 5.0 
Vpp 

  

2 Ακρίβεια (σε 1 kHz)  
± 1% της ρύθμισης 
± 1 mVpp 

  

3 Μονάδες Vpp, Vrms, dBm   

4 Ευκρίνεια 4 digits    

3.1.6 DC Offset 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Εύρος σε DCcoupling ± 1,5 V DC    

3.1.7 Κύρια έξοδος 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Σύνθετη αντίσταση 50 Ω   

2 Προστασία 

Από 
βραχυκύκλωμα. Σε 
περίπτωση 
υπερφόρτωσης  η 
κύρια έξοδος να 
τίθεται αυτόματα 
εκτός λειτουργίας 

  

3.1.8 Παραμόρφωση 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 
Αρμονική παραμόρφωση 

 

Από DC έως 10 
MHz: <-65 dBc 

Από 10 MHz έως 
30 MHz: < -55 dBc 

  

2 

Συνολική αρμονική παραμόρφωση 
(THD) 

Από 20 Ηz ως 20 kHz 

<0.075% 

  

3 

Δυνατότητα παραγωγής αρμονικών 
μέχρι και 8ης τάξης, με δυνατότητα 
ρύθμισης πλάτους και φάσης 
αρμονικών. 

ΝΑΙ 

  

3.1.9 Διαμόρφωση 





 
Σελίδα 18 

 

 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Τύποι  

AM   

FM   

PM   

ASK   

FSK   

PSK   

PWM   

3.1.10 Εξωτερικά χαρακτηριστικά 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Οθόνη 
Έγχρωμη οθόνη 
TFT LCD 3.5 ιντσών 

  

2 Διαστάσεις 

Μικρότερες από 
265mm (μήκος) x 
115mm (ύψος) x 
320mm (πλάτος). 

  

3 Βάρος 
Να μην ξεπερνά 
τα 3.5 κιλά (χωρίς 
την συσκευασία) 

  

Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος 

3.2 Μονάδα βασικών ηλεκτρικών μετρήσεων Τεμ. 5 

3.2.1 Προδιαγραφές μονάδας βασικών ηλεκτρικών μετρήσεων 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Δυνατότητα μετρήσεων TRUE RMS NAI   

2 Βασική ακρίβεια 0,5% NAI   

3 Λειτουργία LoZ NAI   

4 
Λειτουργία LowPassFilter που 
αποκλείει υψηλό θόρυβο συχνότητας 
και αρμονικές 

NAI   

5 
Δυνατότητα επαγωγικής ανίχνευσης 
τάσης 

NAI   

6 Λειτουργία Min/Max NAI   

7 
RelativeMode για καθορισμό του offset 
για ακριβέστερη μέτρηση 
χωρητικότητας. 

NAI   





 
Σελίδα 19 

 

 

8 Ψηφία: 4000 NAI   

9 
Εύρος μέτρησης AC/DC τάσης από 
0.01mV μέχρι 600V 

NAI   

10 
Εύρος μέτρησης AC/DC ρεύματος από 
0.1μΑ μέχρι 10Α 

NAI   

11 
Εύρος μέτρησης αντίστασης από 0,1Ω 
μέχρι 40 ΜΩ 

NAI   

12 
Εύρος μέτρησης χωρητικότητας από 
1pF μέχρι 60 mF 

NAI   

13 
Εύρος μέτρησης συχνότητας από 
0,001Hz μέχρι 10 MHz 

NAI   

14 Duty Cycle: 0.1 - 99.9% NAI   

Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος 

3.3 
Μονάδα μέτρησης επαγωγής, χωρητικότητας και 

αντίστασης 
Τεμ. 1 

3.3.1 Προδιαγραφές μονάδας μέτρησης επαγωγής, χωρητικότητας και αντίστασης 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 

Μέτρηση επαγωγής, χωρητικότητας και 
αντίστασης με δευτερεύουσα 
παράμετρο Q(ποιότητα), Δ(απαγωγής), 
R(αντίσταση), Ρ(φάση), ESR (ισοδύναμη 
αντίσταση σειράς) 

ΝΑΙ 

  

2 

Διπλή φωτιζόμενη οθόνη 20000/2000 
ψηφίων για ταυτόχρονη απεικόνιση 
πρωτεύουσας (L, C ή R) και 
δευτερεύουσας παραμέτρου 

ΝΑΙ 

  

3 
Αυτόματη επιλογή λειτουργίας 
μέτρησης με συχνότητα δοκιμής 1kHz 

ΝΑΙ 
  

4 
Δυνατότητα δοκιμής με 5 διαφορετικές 
συχνότητες  
(100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz)  

ΝΑΙ 
  

5 Λειτουργία Relativemode ΝΑΙ   

6 
Ενσωματωμένο εξάρτημα δοκιμής ή 
χρήση εξωτερικών καλωδίων δοκιμής 

ΝΑΙ 
  

7 
Λειτουργία Open και Shortcalibration 
για αφαίρεση ανεπιθύμητων 
αντιστάσεων 

ΝΑΙ 
  

 

Τμήμα 4: Ψυγειοκαταψύκτης 

Αξία Πλέον ΦΠΑ Τμήματος: 604,84€ 

Συνολική Αξία Τμήματος με ΦΠΑ: 750,00€ 
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(CPV) : 39711110-3 

Τμήμα 4: Ψυγειοκαταψύκτης 

Είδος 

Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος 

4.1 Ψυγειοκαταψύκτης Τεμ. 1 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Υλικό κατασκεύης INOX   

2 
Ενεργειακή Κλάση (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2019/2016) 

E  

(σε μια κλίμακα 
από Α έως G) 

  

3 
Χωρητικότητα (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2019/2016) 

304 λίτρα 
(συντήρηση 207 
λίτρα - Κατάψυξη 
97 λίτρα) 

  

4 
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας με 
εξωτερική οθόνη LED και σύστημα 
προειδοποίησης ανοικτής πόρτας 

ΝΑΙ 
  

5 Τεχνολογία Full NoFrost   

6 Σύστημα ψύξης Multi-Air Flow   

7 Γυάλινα ράφια από γυαλί ασφαλείας ΝΑΙ   

8 

Συρτάρι λαχανικών και χώρος 
ημικατάψυξης (fresh zone 
compartment) με ροδάκια για εύκολο 
άνοιγμα / κλείσιμο και γυάλινο καπάκι 

ΝΑΙ 

  

9 
Εξωτερικό βρυσάκι παροχής νερού με 
δεξαμενή χωρητικότητας 

3lt 
  

10 Ειδικό ράφι αποθήκευσης κρασιών ΝΑΙ   

11 
Εσωτερικός φωτισμός τύπου LED για 
χαμηλότερη κατανάλωση 

ΝΑΙ 
  

12 
Πόρτες με δυνατότητα αλλαγής φοράς 
ανοίγματος 

ΝΑΙ 
  

13 
Χώρος αποθήκευσης μεγάλων 
μπουκαλιών 2Lt στην πόρτα 

ΝΑΙ 
  

14 
Κατάψυξη 4 αστέρων με 3 διαφανή 
συρτάρια αποθήκευσης και λειτουργία 
ταχείας κατάψυξης 

ΝΑΙ 
  

15 Κλιματική κλάση  

SΝ/N/ST = 
(κατάλληλο για 
χρήση σε 
θερμοκρασίες από 
10°C εώς 38°С) 
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16 Ψυκτικό μέσο R600a / 32g   

17 
Κατανάλωση ενέργειας (σύμφωνα με 
την Οδηγία 2019/2016) 

243 kWh ανά έτος 
  

18 
Δυνατότητα κατάψυξης (σύμφωνα με 
την Οδηγία 2019/2016)  

6kg/24h 
  

19 
Χρόνος αυτονομίας σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2019/2016)  

16 ώρες 
  

20 
Εκπομπές αερομεταφερόμενου 
ακουστικού θορύβου (σύμφωνα με την 
Οδηγία 2019/2016)  

39dB 
  

21 Διαστάσεις συσκευής (ΠxBxY)  59,5 x 59 x 186εκ.   

22 Βάρος συσκευής (καθαρό / μικτό)  63 / 69 kg   

23 Εγγύηση συμπιεστή  10 χρόνια    

24 Εγγύηση για ολόκληρη τη συσκευή 3 χρόνια   

 

Τμήμα 5: Εξομοιωτής αρτηριακής/φλεβικής πρόσβασης 

Αξία Πλέον ΦΠΑ Τμήματος: 806,45 € 

Συνολική Αξία Τμήματος με ΦΠΑ: 1.000,00€ 

(CPV) : 38000000-5 

Τμήμα 5: Εξομοιωτής αρτηριακής/φλεβικής πρόσβασης 

Είδος 

Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος 

5.1 Εξομοιωτής αρτηριακής/φλεβικής πρόσβασης Τεμ. 1 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 
Προσομοίωση της σωστής τοποθέτησης 
του χεριού κατά την εκτέλεση του "test 
Allen" 

ΝΑΙ 
  

2 
Αρτηριακή πίεση που παράγεται 
χειροκίνητα 

ΝΑΙ 
  

3 
Να είναι δυντατή η ψηλάφηση της 
αρτηρίας 

ΝΑΙ 
  

4 
Διαδερμική παρακέντηση στις αρτηρίες 
βραχιόνιου και κερκίδας 

ΝΑΙ 
  

5 

Δυνατότητα πλήρωσης υγρού στις 
φλέβες με την ιδιότητα να αυξάνεται η 
πίεση του συστήματος, για να 
επιτυγχάνεται αντίστροφη ροή αίματος 
προς τη σύριγγα 

ΝΑΙ 
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Τμήμα 6: Βραχίονας παιδιατρικός για φλεβοκέντηση 

Αξία Πλέον ΦΠΑ Τμήματος: 645,16€ 

Συνολική Αξία Τμήματος με ΦΠΑ: 800,00€ 

(CPV) : 38000000-5 

Τμήμα 6: Βραχίονας παιδιατρικός για φλεβοκέντηση 

Είδος 

Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος 

6.1 Βραχίονας παιδιατρικός για φλεβοκέντηση Τεμ. 1 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 
Δυνατότητα φλεβοκέντησης στον προθυλακικό 
βόθρο και τη ράχη του χεριού 

ΝΑΙ 
  

2 
Οι προσβάσιμες φλέβες  να περιλαμβάνουν τις 
μέση, τη βασική και την κεφαλική 

ΝΑΙ 
  

3 Ανταλλακτικό δέρματος και φλεβών ΝΑΙ   

4 Να περιλαμβάνει: 

4.1 μπουκάλι κόκκινο προσομοιωμένο αίμα ΝΑΙ   

4.2 1 κουτί λιπαντικού προπλάσματος  ΝΑΙ   

4.3 1 σακούλα αίματος με σωλήνα και σύνδεσμο ΝΑΙ   

4.4 1 σφιγκτήρα και άγκιστρο ΝΑΙ   

4.5 1 σετ εξοπλισμού προσάρτησης ώμου  ΝΑΙ   

4.6 1 θήκη μεταφοράς και οδηγίες χρήσης ΝΑΙ   

 

Τμήμα 7: Εκπαιδευτικό πρόπλασμα κεφαλής για εκπαίδευση στη διαχείριση του αεραγωγού με όλες τις 
τεχνικές διασωλήνωσης και με όλες τις συσκευές 

Αξία Πλέον ΦΠΑ Τμήματος: 1.048,39€ 

Συνολική Αξία Τμήματος με ΦΠΑ: 1.300,00€ 

(CPV) : 38000000-5 

Τμήμα 7: Εκπαιδευτικό πρόπλασμα κεφαλής για εκπαίδευση στη διαχείριση του αεραγωγού με όλες τις 
τεχνικές διασωλήνωσης και με όλες τις συσκευές 

Είδος 

Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος 

7.1 
Εκπαιδευτικό πρόπλασμα κεφαλής για εκπαίδευση στη 

διαχείριση του αεραγωγού με όλες τις τεχνικές 
διασωλήνωσης και με όλες τις συσκευές 

Τεμ. 1 

Α/Α Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Υποψηφίου 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 
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1 
κεφαλής / ανύψωση σιαγόνας / Θέση 
Sniffing 

ΝΑΙ 
  

2 
Ανάσπαση κάτω γνάθου (εμφανίζεται 
μέσω της οθόνης) 

ΝΑΙ 
  

3 
Αερισμός χρησιμοποιώντας διάφορες 
μάσκες προσώπου 

ΝΑΙ 
  

4 
Εισαγωγή στοματο-ρινο φαρυγγικού 
αεραγωγού 

ΝΑΙ 
  

5 
Ενδοτραχειακή διασωλήνωση (ΕΤΤ)-
Τοποθέτηση σωλήνα Combitube, LMA, 
I-gel και άλλων 

ΝΑΙ   

6 Διασωλήνωση μέσω λαρυγγοσκοπίου ΝΑΙ   

 

ΜΕΡΟΣ Β -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικών οργάνων, σύμφωνα με τους όρους και τις 
υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:   

Α/Α 
Περιγραφή 
Προμήθειας 

Συνολικά 
Τεμάχια 

Κωδικολόγιο 
Ειδών (CPV) 

Αξία 
πλέον 

ΦΠΑ (€) 

Αξία με 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία 

πλέον 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία με 
ΦΠΑ (€) 

Τμήμα 1 Υδατόλουτρο 5lt 1 42943000-8 463,71 575,00 463,71 575,00 

Τμήμα 2 
Μαγνητικός 

αναδευτήρας με 
θερμαινόμενη πλάκα 

1 38436500-5 274,19 340,00 274,19 340,00 

Τμήμα 3 

Επιστημονικά όργανα 
εκπαίδευσης 
ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων 

1 38341300-0 3.266,13 4.050,00 3.266,13 4.050,00 

Τμήμα 4 Ψυγειοκαταψύκτης 1 39711110-3 604,84 750,00 604,84 750,00 

Τμήμα 5 
Εξομοιωτής 

αρτηριακής/φλεβικής 
πρόσβασης 

1 38000000-5  806,45 1.000,00 806,45 1.000,00 

Τμήμα 6 
Βραχίονας 

παιδιατρικός για 
φλεβοκέντηση 

1 38000000-5  645,16 800,00 645,16 800,00 

Τμήμα 7 

Εκπαιδευτικό 
πρόπλασμα κεφαλής 
για εκπαίδευση στη 

διαχείριση του 
αεραγωγού με όλες 

τις τεχνικές 
διασωλήνωσης και 

με όλες τις συσκευές 

1 38000000-5  1.048,39 1.300,00 1.048,39 1.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.108,87 8.815,00 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και ογδόντα 
επτά λεπτών [7.108,87€] χωρίς ΦΠΑ, ποσού χιλίων επτακοσίων έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών 
[1.706,13€] (24%) Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ [8.815,00€] 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Οικονομική Προσφορά  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία και πρέπει να  συνοδεύεται  από 
τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή PDF η οποία θα φέρει υποχρεωτικά 
σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου: 

Α/Α 
Περιγραφή 
Προμήθειας 

Συνολικά 
Τεμάχια 

Κωδικολόγιο 
Ειδών (CPV) 

Αξία 
πλέον 

ΦΠΑ (€) 

Αξία με 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία 

πλέον 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία με 
ΦΠΑ (€) 

Τμήμα 1 Υδατόλουτρο 5lt 1 42943000-8     

Τμήμα 2 
Μαγνητικός 

αναδευτήρας με 
θερμαινόμενη πλάκα 

1 38436500-5     

Τμήμα 3 

Επιστημονικά όργανα 
εκπαίδευσης 
ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων 

1 38341300-0     

Τμήμα 4 Ψυγειοκαταψύκτης 1 39711110-3     

Τμήμα 5 
Εξομοιωτής 

αρτηριακής/φλεβικής 
πρόσβασης 

1 38000000-5      

Τμήμα 6 
Βραχίονας 

παιδιατρικός για 
φλεβοκέντηση 

1 38000000-5      

Τμήμα 7 

Εκπαιδευτικό 
πρόπλασμα κεφαλής 
για εκπαίδευση στη 

διαχείριση του 
αεραγωγού με όλες 

τις τεχνικές 
διασωλήνωσης και 

με όλες τις συσκευές 

1 38000000-5      

ΣΥΝΟΛΟ:   

 
Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα) 
Επωνυμία εταιρείας :  …………………………………….. 
ΑΦΜ/ΔΟΥ :  ……………………………………………………. 
Διεύθυνση: ………………………………………………..……. 
Τηλ. Επικοιν.: …………………………………………….……. 
E-mail: …………………………………………………….………. 
Νόμιμος Εκπρόσωπος:   (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) ………………………………………………………. 
Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  ………………………….……….. ημέρες 
 
Ημερομηνία                 : ………….….…..…………….. 

 
(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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• Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δυο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν 
το τρίτο δεκαδικά ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

• Ο ανάδοχος βαρύνεται υποχρεωτικά με τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της 
καθαρής αξίας. Επιπρόσθετα, μετά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της 
καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α.) και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων. Βεβαίωση χορηγείται από την αρμόδια 
υπηρεσία για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο του 
έργου), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ  
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
(μετά από διενέργεια Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση  

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) 
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την …….., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

αφενός 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., ΑΦΜ 997015012, ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης, εφεξής 
καλούμενος ως «Αναθέτουσα Αρχή» και 

αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία ................. ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ …………… που εδρεύει 
……………………………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………. (ιδιότητα), εφεξής 
καλούμενη ως «Ανάδοχος»,   

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ως δικαιούχος του έργου με τίτλο «Δράσεις Χρηματοδότησης Τμημάτων 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)», με φορέα χρηματοδότησης το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αγγελόπουλο Σταμάτη, Καθηγητή του 
Τμήματος Γεωπονίας του Δι.Πα.Ε., αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια του κάτωθι 
εξοπλισμού: 

«……………….»,   

όπως ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. …./…-….-
2022 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που διενεργήθηκε την 
…/…/……….., όσο και στην από ………… (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: …..) τεχνική προσφορά του δεύτερου 
συμβαλλόμενου - Ανάδοχου, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας σύμβασης. Στο 
δεύτερο συμβαλλόμενο κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. ………. 
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

2. Ο ανάδοχος πρόκειται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη με υπόδειξη του επιστημονικά 
υπεύθυνου του προγράμματος στα κατά τόπους παραρτήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης. Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης και αναλαμβάνει να 
εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημέρες από την 
καταχώρηση της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

4. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία εκτέλεσης του έργου όπως αυτό προβλέπεται στο ως άνω άρθρο 3 της παρούσας. 

5. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την οικονομική του 
προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των …… Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
(24%) και αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
έργου με τίτλο «Δράσεις Χρηματοδότησης Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(Δι.Πα.Ε.)». 
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 7 Ν. 4912/2022 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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. 

γ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης 
με τον ανάδοχο. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τα οριζόμενα σύμφωνα στο άρθρο 64 του 
ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α’). 

6. Η ως άνω αμοιβή θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας πρόσκλησης. 

7. Ο Ανάδοχος παρέδωσε σήμερα την υπ' αριθ. …………………….. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα………, ποσού -…………- Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας ……… 
μηνών. 

8. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικό 
ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικό ασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

9. Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

9.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 
προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 
καθώς και τη σχετική προσφορά του. 

9.2. Τα παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να 
συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα, στην παρούσα σύμβαση, στην προκήρυξη και στα 
υπόλοιπα συμβατικά τεύχη. 

9.3. Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας: Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, 
ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 
των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση 
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον ανάδοχο σε τρίτους και την παράλειψή 
της στο μέλλον. 

9.4. Κίνδυνος ζημίας ή απώλειας: Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των 
προϊόντων που θα παραδοθούν και της κατασκευής που θα εκτελέσει στην αναθέτουσα αρχή σε 
εφαρμογή της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε 
περίπτωση ζημιάς, φθοράς, απώλειας ή ελαττωματικής εγκατάστασής τους σε πλήρη 
αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται 
στην αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία της αναθέτουσας αρχής, του 
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι 
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δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο, εφόσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

9.5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως για κάθε ζημία την 
αναθέτουσα αρχή που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου, η 
οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και 
εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή στην 
Προσφορά. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την αναθέτουσα 
αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του αναδόχου ή των 
προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να συνδράμει με δαπάνες του καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η 
παροχή αποδεικτικών στοιχείων, την αναθέτουσα αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε 
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή 
πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

10. Εκχώρηση της Σύμβασης: Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 
αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της 
αναθέτουσας αρχής και αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής 
του αμοιβής. 

11. Υπεργολαβία: 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που αναφέρονται 
στην προσφορά του. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν συμβατική σχέση με την αναθέτουσα αρχή. Ο 
ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των 
υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή 
των υπαλλήλων του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος ενημερώνει 
προηγουμένως την αναθέτουσα αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το 
αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο 
πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της αναθέτουσας αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα 
συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Εάν ο ανάδοχος συνάψει 
σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, 
να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

12. Καταγγελία της σύμβασης: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση απροθέσμως και 
αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον ανάδοχο, την αναθέτουσα αρχή ή και 
κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση 
της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την 
περιέλευση στον ανάδοχο της εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η 
περιέλευση της δήλωσης στον ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την 
καταγγελία λύεται η παρούσα σύμβαση. 

13. Έκπτωση Αναδόχου: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στην προκήρυξη και στον νόμο, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους της 
σύμβασης και των λοιπών συμβατικών τευχών. Πριν από την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να τάξει συγκεκριμένη 
προθεσμία συμμόρφωσής του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Με την απόφαση κήρυξης του 
αναδόχου έκπτωτου λύεται η παρούσα σύμβαση. Η μη άσκηση από την αναθέτουσα αρχή 
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οποιασδήποτε αρμοδιότητάς της δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε 
σχετική παραίτηση της αναθέτουσας αρχής, είτε σχετική σιωπηρή άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας. 

14. Λύση της σύμβασης: Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, 
σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση 
της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση της αναθέτουσας αρχής: α) Να 
απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η 
αναθέτουσα αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη), υπό την απόλυτη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, η οποία δύναται να αρνηθεί να παραλάβει το σύνολο του 
έργου, εφόσον δεν αρκεί η μερική εκπλήρωση. γ) Να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης και 
ευρίσκονται στην κατοχή του. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής, βεβαιώνει την αξία του ήδη εκτελεσθέντος κατά τον χρόνο λύσης 
της σύμβασης μέρους αυτής καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση 
της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησή της έναντι 
του αναδόχου. 

15. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί να προκύψει 
σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

16.  Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων. 

17.  Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ' αριθμόν 45756/29-11-2022 πρόσκληση σε 
διαπραγμάτευση. 

18.  Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) δυνάμει των διατάξεων του ν. 4013/2011& του ν. 4957/2022. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (02) αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται ως 
ακολούθως : 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 
 
 
 
 

Καθηγητής Σταμάτιος Αγγελόπουλος 

 
Για το δεύτερο συμβαλλόμενο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

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 και 
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 υπέρτων 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 ………………… Διακήρυξης 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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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