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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 µε τίτλο: «ΜΟ∆ΙΠ του ΕΑΠ» της Πράξης «ΜΟ∆ΙΠ 

του ΕΑΠ» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αναβάθµιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης  και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 

περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) µε κωδικό (ΟΠΣ) 303860 

και η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο- Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, µέσω του προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) του ΥΠ∆ΒΜΘ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
   

 
Πάτρα: 23/03/2011 

Αρ. Πρωτ. :ΕΑΠ/Ε∆ΕΛ/1001 

Αρ.∆ιακήρυξης:09 

 
 
Ταχ. ∆/νση : Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα - ΠΑΤΡΑ    

Ταχ. Κώδικας : 263 35  

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΟ∆ΙΠ ΤΟΥ ΕΑΠ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΟ∆ΙΠ ΤΟΥ ΕΑΠ» Η 

ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΤΟΥ Ε.Π. Ε.∆.Β.Μ. 

ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  12.200 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 
 

Κριτήριο αξιολόγησης :  Χαµηλότερη Τιµή 

 
 

              ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                            ΤΟΠΟΣ  

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Ηµέρα. Μήνας. Έτος Εβδοµάδας  Πάροδος Αριστοτέλους 18 – 

Περιβόλα Πατρών 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 π.µ. 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4Α1Α46ΨΖΣΘ-Β



 
3 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Π.∆. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασµών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για 

εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας όπως 

τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε µε το άρθρο 

36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 

(ΦΕΚ Α/71/2010)   

2. Τον Οδηγό χρηµατοδότησης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού   

3. Του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισµός Προµηθειών  ∆ηµοσίου (KΠ∆)" 

4. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) ‘∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013’, όπως τροποποιήθηκε µε τις 

διατάξεις του Ν.3840/2010 

5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων "  

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010,  κατά 

το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµου πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

8. Του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής 

οικονοµίας από τα κράτη - µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» 

9. Του Ν.2552/97  «Περί του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου» όπως ισχύει σήµερα µε τις 

τροποποιήσεις του Ν.2817/2000, του Ν.3027/2002, του Ν.3260/2004 και του  Ν.3577/2007. 

10. Την µε αρ. πρωτ. 964/18-1-2010 Απόφασης Ένταξη Πράξης µε τίτλο «ΜΟ∆ΙΠ του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου» στον Άξονα Προτεραιότητας 1:  «Αναβάθµιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες 

Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

2007-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» µε κωδικό ΟΠΣ  303860. 
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11. Την απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (αριθµός συνεδρίασης 53/21-3-2011), µε την οποία προκηρύσσει το 

διαγωνισµό αυτό. 

           

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

ΑΡΘΡΑ  1 ΚΑΙ 2  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό σε ευρώ µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης τη Χαµηλότερη Τιµή, για την προµήθεια εξοπλισµού στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΜΟ∆ΙΠ του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ. του 

ΕΣΠΑ.   

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, δύνανται να λαµβάνουν γνώση των 

όρων της διακηρύξεως και των επί µέρους παραρτηµάτων από το Γραφείο Προµηθειών του 

ΕΑΠ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ήτοι από την Πάροδο Αριστοτέλους 18 – Περιβόλα 

Πατρών (Κτίριο Β, Α’ όροφος, Νότια Πτέρυγα), ΤΚ 263 35 ΠΑΤΡΑ,  τηλ 2610-367659,  από 

∆ευτέρα  έως και Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 14.00. 

Πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από τον κ. Καρούσο Νικόλαο στο 

τηλ. 2610367533, e-mail: karousos@eap.gr 

Η κατάθεση προσφορών  θα γίνεται στο Γραφείο Προµηθειών στην Πάροδο Αριστοτέλους 18 – 

Περιβόλα Πατρών (Κτίριο Β, Α’ όροφος, Νότια Πτέρυγα) στην κα Σπηλιοπούλου Άννα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Οι όροι που αναφέρονται από την παρούσα διακήρυξη προσδιορίζονται εννοιολογικά ως 

ακολούθως: 

Αναθέτουσα Αρχή /Αναθέτων: Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ)  που εδρεύει στην 

Πάτρα, Πάροδο Αριστοτέλους 18 – Περιβόλα, ΤΚ 263 35 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610-367659 το οποίο, 
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µε την απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (αριθµός συνεδρίασης 53/21-3-2011) προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό.  

Προκήρυξη: Η παρούσα προκήρυξη, 

Έργο: Υπογραφή σύµβασης για την προµήθεια εξοπλισµού στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο 

Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης: Το αρµόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών 

και για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 

θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Προσφέρων: Οποιοδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή οµάδα 

προσώπων, Κοινοπραξίες, Ενώσεις Προµηθευτών ή συνεταιρισµοί  χωρίς να υποχρεωθούν να 

λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά,  που θα 

συµµετέχουν στο διαγωνισµό και θα υποβάλλουν προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από 

τον ίδιο τον Προσφέροντα- µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 

πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή  σε 

περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα τα µέλη που αποτελούν την Κοινοπραξία ή την 

Ένωση Προσώπων .  

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 

fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας 

Αρχής µε τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση 

κάθε επιµέρους ενότητας του έργου στον Ανάδοχο. 

Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 

καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης για το σύνολο  του έργου.- 
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Προϋπολογισµός: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 

υλοποίηση του προκηρυσσόµενου   έργου.  

Συµβατικό Τίµηµα: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το σύνολο ή µέρος του 

έργου. 

Επιτροπή Παραλαβής: Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει 

την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή 

των Παραδοτέων του έργου. 

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και οι υπότιτλοι τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης 

και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της Προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Είναι αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών ή για µέρος αυτών  

Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 

περιγράφονται στο  Β’ Μέρος : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της ∆ιακήρυξης αυτής.   

ΑΡΘΡΟ 5.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ  

α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργούν νόµιµα, 

τουλάχιστον κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται 

µε αντικείµενο τα υπό προµήθεια αγαθά.  

β) Συνεταιρισµοί,  

γ) Ενώσεις  Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά  

δ) Κοινοπραξίες Προµηθευτών και  

ε) Κάθε προσφέρων, που σύµφωνα µε την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωµα και 

τη δυνατότητα να λαµβάνει µέρος σε όµοιους ή αντίστοιχους µε τον παρόντα διαγωνισµούς,  

εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν είναι υποχρεωµένοι να λάβουν συγκεκριµένη νοµική µορφή  

για την υποβολή της προσφοράς. Στην περίπτωση επιλογής και κατακύρωσης του διαγωνισµού 

σε Ένωση ή σε Κοινοπραξία είναι δυνατόν, εν όψει της υπογραφής της σύµβασης,  να 
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υποχρεωθούν να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή, εφ’ όσον ήθελε κριθεί από τον Αναθέτοντα, 

ότι αυτή είναι αναγκαία και επιβεβληµένη για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.-  

Στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, η απαίτηση «για την επί διετία (2ετία) απασχόληση  

µε τα υπό προµήθεια αγαθά» πρέπει να καλύπτεται από όλα τα µέλη αυτών, πλην τυχόν 

υπεργολάβων. Οι εταίροι των ενώσεων ή κοινοπραξιών υπόκεινται στους ίδιους όρους και στις 

ίδιες υποχρεώσεις µε τον συµβαλλόµενο Ανάδοχο. 

Στη συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης,  ο όρος διαγωνιζόµενος / Ανάδοχος ή διαγωνιζόµενοι 

/ Ανάδοχοι ή υποψήφιος Ανάδοχος / Ανάδοχοι αφορά σε όλες τις αµέσως προηγουµένως 

αναφερθείσες κατηγορίες. 

5.2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΩΣΕΩΝ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ 

ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 

α) Υποβάλλουν κοινή Προσφορά που υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της 

ένωσης ή της Κοινοπραξίας, είτε από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη. Στην Προσφορά πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών, καθώς και να ορίζεται ο 

Ανάδοχος που θα υπογράψει τη σύµβαση για την εκτέλεση του έργου.  

β) Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνεται εις 

ολόκληρο για την εκτέλεση του συνόλου του έργου. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης 

του έργου η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεσή του.  

γ) Σε περίπτωση που µέλος της ένωσης ή της Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή εξαιτίας λόγου ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του  κατά το χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη 

εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

δ) Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 

υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε το ίδιο 

συµβατικό τίµηµα. 

ε) Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της Κοινοπραξίας µπορούν να προτείνουν, και στις δύο 

παραπάνω περιπτώσεις, αντικαταστάτη, που πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί µε απόφαση του 

Ε.Α.Π. 

Στην συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “ προµηθευτής ” αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες. 
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5.3. ∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΙ 

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆.   ή το 

Ε.Α.Π.  γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις ή ευρίσκονται σε αντιδικία µε 

αυτό. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες και υπηρεσίες του Ελληνικού 

∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου  Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. 

(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 

κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής.  

(δ) Όσοι έχουν καταδικασθεί µε οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 

αρχή, που αφορά τα ακόλουθα αδικήµατα, ήτοι :  

1) για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της Κοινής δράσης της 98/773 ∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

2)για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται  αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26
ης
 Μαΐου 1997  και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου 

3)για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

4) για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10
ης
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες.- 

Η αναθέτουσα Αρχή, οσάκις τούτο απαιτείται, δύναται να ζητά από τους υποψηφίους ή τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν  έγγραφα που αναφέρονται στην προσωπική τους κατάσταση ή  

εφόσον αµφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάστασή τους, να απευθύνεται στις αρµόδιες 

αρχές για να λάβει τις πληροφορίες, που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των 

υποψηφίων ή των προσφερόντων, εάν δε αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα 

εγκατεστηµένο σε κράτος άλλο από εκείνο της αναθέτουσας αρχής , τότε η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητά την συνεργασία των αρµοδίων αρχών.-     

Προκειµένου περί Νοµικών Προσώπων οι εν λόγω  απαγορεύσεις  αφορούν τον Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,  τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και γενικά 

ΑΔΑ: 4Α1Α46ΨΖΣΘ-Β



 
9 

οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου του 

υποψηφίου ή του προσφέροντα. 

(ε)Οι ενώσεις προσώπων ή οι Κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

(στ) Φορείς που υποβάλουν προσφορά και περιλαµβάνουν στην οµάδα έργου τους ή στους 

υπεργολάβους τους πρόσωπα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού µε οποιαδήποτε µορφή σχέση συνεργασίας (π.χ. σύµβαση 

εργασίας ή έργου) µε την Αναθέτουσα Αρχή, συµπεριλαµβανοµένων µελών ∆ΕΠ και ΣΕΠ, 

δηµοσίων υπαλλήλων και µελών της ∆ιοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

5.4   ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

Α. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισµός οφείλει  να καταθέσει:  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής 

της προσφοράς τους, 

(1)∆εν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση και 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(2)∆εν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών προς την 

υπηρεσία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.  

(3)Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Α.Π., 

ιδίως περί αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Ε.Α.Π. ή την 

κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

(4) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε οριστική καταδικαστική απόφαση για κάποιο από  αδίκηµα 

από τα αναφερόµενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 5.3. της παρούσας. 

(5)Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής 

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

Β. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισµός οφείλει επίσης  να καταθέσει:  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής 

της προσφοράς τους 

(1)η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 

έλαβε γνώση.  
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(2)αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

(3)θα αναγράφονται οι τυχόν περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

(4)τον χρόνο ισχύος της προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο εξοπλισµός που πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες της ΜΟ∆ΙΠ του ΕΑΠ αποτελείται από ένα 

φορητό Η/Υ µε επεξεργαστή i5 ή i7 και οθόνη ≥ 15.4”, ένα φορητό Η/Υ µε δυνατότητα 

λειτουργίας Mac OS και οθόνη ≥ 15.4” και ένα σταθερό (Desktop) Η/Υ µε δύο µονάδες οθόνης. 

Για κάθε Η/Υ θα υπάρχει και ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος για κράτηση αντιγράφων 

ασφαλείας. Επιπλέον ο εξοπλισµός περιλαµβάνει ένα δικτυακό εκτυπωτή laser ασπρόµαυρο, 

ένα δικτυακό εκτυπωτή laser έγχρωµο, υποστηρικτικό εξοπλισµό βιβλιοδεσίας,  µία µονάδα 

προβολής full HD, και µία δικτυακή µονάδα αποθήκευσης χωρητικότητας 4ΤB. 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε 

δύο αντίτυπα ένα  πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.  

Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισµό. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, πλην του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και παραλαµβάνονται µε απόδειξη,  µε την απαραίτητη όµως 

προϋπόθεση  ότι αυτές  θα περιέχονται στην Υπηρεσία πριν από την ηµεροµηνία και ώρα λήξης 

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών που ορίζεται στην αρχή της παρούσας. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ, µε κεφαλαία γράµµατα 

β) Ο πλήρης  τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας  που διενεργεί το διαγωνισµό. 

γ)  Ο αριθµός  της διακήρυξης 

δ)  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε)  Τα στοιχεία του αποστολέα 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. 
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Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης 

µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα,  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει 

και να σφραγίσει αυτή.  Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες 

την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Ο προσφέρων µε τη συµµετοχή του θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους της διακήρυξης.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση του όρου της 

διακήρυξης ή της προσφοράς και παρίστανται όσοι των συµµετεχόντων το επιθυµούν είτε 

αυτοπροσώπως είτε µε τον ορισθέντα εκπρόσωπό τους. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν 

ζητούνται από  αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας  

µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου.  Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που 

δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται  υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σηµεία που ζητήθηκαν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών. Όσοι παρευρίσκονται  στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σε κάθε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας των παραπάνω δικαιολογητικών, που θα 

διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται 

υπόψη. 

Επίσης αποτελούν λόγους απόρριψης της προσφοράς των συµµετεχόντων: 

α)Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

β)Εάν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς. 
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γ)Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής της 

δραστηριότητας. 

δ)Η ασυνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο 

και των υποχρεώσεων της, εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

ε)Εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών στα πλαίσια του 

παρόντος διαγωνισµού. 

ζ) Εάν ο χρόνος ισχύος Προσφοράς είναι µικρότερος από το ζητούµενο. 

η) Εάν ο χρόνος παράδοσης έργου είναι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο 

ΑΡΘΡΟ 9.∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης έχει δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει 

από υποψήφιο Ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τα υποβληθέντα στοιχεία της 

προσφοράς του καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση 

αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά λαµβάνονται δε υπόψη εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 

ζητήθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1.Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης.  

2.Κριτήριο Κατάταξης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση 

της ∆Ε του ΕΑΠ. 

3.Σε περίπτωση που το ΕΑΠ κρίνει τις προσφορές ασύµφορες ή µη ικανοποιητικές τεχνικά, 

διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το διαγωνισµό. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισµού οι 

συµµετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

4.Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τον Αναθέτοντα. 

5.Το ΕΑΠ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για 

ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα µέχρι ποσοστού 30%, καθώς και οποιασδήποτε 

διακύµανσης της ποσότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 
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6.Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά 

την κατάθεσή της.  

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε  

γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: 

      α) Την διενέργεια διαπραγµάτευσης µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή 

ισοδύναµες προσφορές  

      β)Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή 

µη των όρων και των τεχνικών  προδιαγραφών. 

      γ)Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης. 

      δ) Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όταν ο δε χρειάζεται πλέον το 

υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής η περιορισµού της 

δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό, ή όταν συντρέχουν άλλοι 

λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

      Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για έξι (6) µήνες  τουλάχιστον, από 

την εποµένη της  διενέργειας του διαγωνισµού. 

      Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ13.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΑΞΙΑ-ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Η δαπάνη για την παραπάνω ανάθεση θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση 

και ∆ιά Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) µε κωδικό MIS 303860 και η 

οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο- Ε.Κ.Τ.) 

και από εθνικούς πόρους, µέσω του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) του 

ΥΠ∆ΒΜΘ. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

α) Η τιµή θα δοθεί µε κρατήσεις σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται 

κάθε είδους δαπάνες που τυχόν απαιτούνται για την παράδοση των ειδών στους χώρους του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στην Πάτρα, η οποία γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του 

αναδόχου.  

Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Το Ε.Α.Π. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, ενώ οι προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

β) Όταν η δαπάνη βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Α.Π., οι 

κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας ανέρχονται στο νόµιµο ποσοστό και βαρύνουν 

τον ανάδοχο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των πληρωµών είναι ότι θα έχουν 

καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασµό του Ε.Α.Π. τα χρηµατικά ποσά που αντιστοιχούν στην 

εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηµατοδότησης. 

Η πληρωµή της αξίας του προσφερόµενου έργου θα γίνει µε τακτικά χρηµατικά εντάλµατα, τα 

οποία θα εκδίδονται στο όνοµα του αναδόχου, και µε την προσκόµιση των νοµίµων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (τιµολόγιο, ασφαλιστική 

ενηµερότητα, δελτίο φορολογικής ενηµερότητας και συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε 

περίπτωση µη εµφάνισης του δικαιούχου) και ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησης του έργου. Η 

πληρωµή της αξίας του προσφερόµενου έργου θα γίνεται σε ευρώ. Ο ανάδοχος δεν 

επιβαρύνεται µε κρατήσεις υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, εκτός µόνο από την 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος για την παροχή υπηρεσιών και για την προµήθεια υλικών 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

γ) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΕΑΠ. 
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ΑΡΘΡΟ 15. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τα  προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται κάθε φορά στο χώρο και τον τόπο που θα υποδειχθεί 

από τον αρµόδιο υπάλληλο. Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Όλα τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι παραδοτέα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από 

την ηµεροµηνία παραγγελίας. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΦΟΡΟΙ -∆ΑΣΜΟΙ 

Ο Εκτελωνισµός, η µεταφορά, η ασφάλεια, οι δασµοί, οι φόροι κλπ. βαρύνουν τον Προµηθευτή 

και πρέπει να αναφέρονται στους πίνακες τιµών χωριστά. Όταν υπάρχει ελληνική προστιθέµενη 

αξία θα πρέπει να υποβληθούν χωριστοί πίνακες, ώστε να µην υπάρχει σύγχυση. 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται µε δικές του δαπάνες και έξοδα να ασφαλίσει πλήρως όλο το προς 

εκτέλεση έργο κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του και µέχρι την 

παραλαβή του. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Αν, για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, παρέλθει η αρχικά συµφωνηµένη ηµεροµηνία 

παράδοσης καθ’ ενός από τα προβλεπόµενα στις προδιαγραφές του διαγωνισµού παραδοτέα ή 

άλλη εγκεκριµένη από το ΕΑΠ τροποποίηση της ηµεροµηνίας παράδοσης αυτών, που πιθανόν 

ζητήσει ο Ανάδοχος µε έγγραφη αίτησή του κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, και το 

περιεχόµενο του παραδοτέου δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, τότε το 

ΕΑΠ έχει δικαίωµα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε 

ηµέρα καθυστέρησης ποσό ίσο µε ποσοστό 2‰ επί του συµβατικού τιµήµατος του παραδοτέου 

που καθυστερεί, µε ανώτατο όριο το 10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτού.  

Αν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει το πλήρες (κατά την γνώµη της επιτροπής παραλαβής) 

περιεχόµενο ενός από τα προβλεπόµενα στις προδιαγραφές του διαγωνισµού παραδοτέου, µέσα 

σε προθεσµία ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία παράδοσης ή άλλης εγκεκριµένης 

από το ΕΑΠ τροποποίησής της, το ΕΑΠ έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να 

κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: 

Εισπράττεται εντόκως κάθε ποσό που έχει λάβει ο Ανάδοχος είτε µε επιστροφή του ποσού από 

τον ίδιο. 
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Το ΕΑΠ έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 

αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, το ΕΑΠ δικαιούται κατά την κρίση του να κρατήσει 

µέρος ή το σύνολο του έργου που έχει παραχθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό 

τίµηµα. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει το σύνολο  ή µέρος των υποχρεώσεων 

του που θα απορρέουν από τη σύµβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της 

Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, 

µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής 

που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη 

εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε, ενώ για το τµήµα που θα εκχωρηθεί στον τρίτο 

(υπεργολάβο) θα ευθύνεται ως δικονοµικός εγγυητής. 

ΑΡΘΡΟ 19. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει µόνον υπεργολάβους 

που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην 

προσφορά του τµήµα του έργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες 

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 εφ’ όσον ο νέος 

υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση 

της Σύµβασης. 
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Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής. Τα τµήµατα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του 

υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε έγγραφη τεκµηρίωση του 

Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου 

ή φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιµη και 

αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις εν γένει απαιτήσεις του έργου ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις τις, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και εντός τακτής προθεσµίας να  εξεύρει 

αντικαταστάτη, άλλως µετά την πάροδό της θα υποχρεούται ο ίδιος στην εκτέλεση του 

αντίστοιχου έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο πυρκαϊάς ή καταστροφής των προϊόντων ως και  για κάθε ζηµία, 

βλάβη, κλοπή, µερική ή ολική απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα 

Αρχή σε εκτέλεση της Σύµβασης Προµήθειας, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής 

τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση / 

αντικατάστασή τους. 

Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων 

ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ 

ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους 

αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και µεριµνά 

όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 

προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον 

Ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση του έργου, 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 και την παύση κοινοποίησης των 

εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την 

προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 

ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτηµένα 

από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα 

πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη 

διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά 

ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς 

την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας 

δέκα (10) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως 
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του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας 

τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση προµήθειας, η οποία 

ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου 

καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε 

βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και 

κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού 

κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση 

του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός δέκα (10) 

ηµερών από την λήψη της έγγραφης πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία την 

αποστέλλει µετά την κατακύρωση. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή 

επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.  

Με την κατάρτιση της Σύµβασης ο Ανάδοχος εγγυάται  ότι το έργο που του ανατίθεται θα  

εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι τα υπό προµήθεια 

προϊόντα  θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση 

αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (εµφανών ή κεκτιµµένων λόγω ελλιπής 

σχεδίασης, πληµµελούς κατασκευής, ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην 

∆ιακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του 

Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 

ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές σε αυτήν. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το 

ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση 

του ελαττώµατος από τρίτον, απαιτώντας τη σχετική δαπάνη από τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 24.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη. Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύµβασης τα παραδοτέα θα έχουν τις αυτές 

ιδιότητες, θα ισχύσουν οι αρχικές τιµές της προσφοράς και γενικά για την παράδοσή τους θα 

ισχύσουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής σύµβασης, πλην του χρόνου παράδοσης, ενώ 

σε κάθε περίπτωση µε την  τροποποίηση της σύµβασης δεν θα αποµειούται  ή αλλοιώνεται το 

αρχικό παραδοτέο, και σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της σύµβασης θα εξασφαλίζει την 

εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της προκήρυξης.-  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από τον Ανάδοχο 

συµπληρωµατικά προϊόντα ή υπηρεσίες από τα προβλεπόµενα στην παρούσα, χωρίς να 

δηµοσιευθεί σχετική προκήρυξη, που πραγµατοποιούνται από τον αρχικό προµηθευτή 

(ανάδοχο) και προορίζονται είτε για µερική ανανέωση προµηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας 

χρήσης είτε για επέκταση υφισταµένων προµηθειών και εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή 

προµηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προµηθευτεί υλικό µε διαφορετικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά τα οποία θα είναι ασυµβίβαστα ή θα προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές 

δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση.- 

 Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τον συµβατικό χρόνο 

παράδοσης των συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών και θα συνοδεύεται από τεκµηριωµένη 

παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων της προτεινόµενης επικαιροποίησης. 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής έγκρισης των προτεινόµενων αντικαταστάσεων από την 

Αναθέτουσα Αρχή, θα ακολουθεί τροποποίηση της Σύµβασης. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συµβατότητα των βελτιωµένων 

προϊόντων µε τα υπόλοιπα και τη συνέχιση της τήρησης όλων των όρων της Σύµβασης 

προµήθειας που αφορούν στην οµαλή υλοποίηση του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 25.ΛΥΣΗ–ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ–ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α)Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς 

τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
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β)Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής  

γ)Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, 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. 

δ)Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 

επαγγέλµατός του 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ 

ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 

δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 

αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, 

εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 

παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α)Να απόσχει από την 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. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την 

αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά 

την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε 

την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα 

από τον Ανάδοχο αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. 

Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε 

θετική ή αποθετική ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος 

που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτέλεσης 

της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 
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ΑΡΘΡΟ 26. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ  

Η Σύµβαση  και οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από αυτή θα διέπονται από το Ελληνικό 

∆ίκαιο, αρµόδιο δε για την επίλυση αυτών είναι τα δικαστήρια Πατρών. 

ΑΡΘΡΟ 27. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Ως προς τα λοιπά θέµατα ισχύουν οι διατάξεις των Π.∆. 118/2007, ως και του Ν. 2286/1995 

όπως αυτές ισχύουν σήµερα.- 

 

                                             

Ο   Πρόεδρος της Ε.∆.Ε.Λ. του ΕΑΠ 

 

 

                                                                               Καθηγητής  Χαράλαµπος Κοκκώσης 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

1. Φορητός Η/Υ καταγραφής δεδοµένων 

 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

1.1 Γενικά       

1.1.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

1.1.2 Αριθµός µονάδων  1     

1.2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας:       

1.2.1 Τύπος Επεξεργαστή  
 Intel 

Core i5 ή 
i7     

1.2.2 Συχνότητα (GHz) 
≥  2.4Gz (ή 

1.6 
αντίστοιχα)     

1.3 Κύρια Μνήµη:       

1.3.1 Προσφερόµενη (GΒ)  ≥ 4.0     

1.3.2 
Υποστηριζόµενη στο motherboard 
(GB) ≥ 8     

1.3.3 Τεχνολογία DDR3     

1.4 Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου:       

1.4.1 
Μέγιστος αριθµός εσωτερικών 
µονάδων δίσκων που υποστηρίζονται 

≥ 1 
    

1.4.2 Πλήθος µονάδων  που ζητούνται  ≥ 1     

1.4.3 Τύπος: SATA (ή νεότερη τεχνολογία) NAI      

1.4.4 Ωφέλιµη χωρητικότητα/µονάδα 
δίσκου (GΒ) 

≥  500GΒ 
    

1.4.5 Transfer rate (MB/sec) Να δοθεί     
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

1.4.6 RPM ≥ 7.200     

1.5 Οδηγός Οπτικού ∆ίσκου:       

1.5.1 DVD+/-RW ΝΑΙ     

1.6 Κάρτα οθόνης:       

1.6.1 VGA   ΝΑΙ     

1.6.2 VGA RAM 
≥ 1GB 

Αυτόνοµη     

1.7 Συνδεσιµότητα σε δίκτυο       

1.7.1 Κάρτα δικτύου (10/100/1000) ΝΑΙ      

1.7.2 Wireless Lan (802.11a/b/g/n)  ΝΑΙ     

1.7.3 Bluetooth NAI   

1.8 Συνδέσεις       

1.8.1 Card Reader ΝΑΙ     

1.8.2 IEEE-1394 ΝΑΙ     

1.8.3 USB 2.0 ΝΑΙ   

1.8.4 USB 3.0 ΝΑΙ   

1.8.5 Microphone in ΝΑΙ     

1.8.6 Headphone Out ΝΑΙ     

1.9 Τροφοδοσία       

1.9.1 Τύπος µπαταρίας  Λιθίου       

1.10 Λογισµικό:       

1.10.1 

το σύστηµα (hardware) σαν σύνολο 
αλλά  και όλα τα µέρη που το 
αποτελούν σαν µονάδες θα πρέπει 
να είναι συµβατά µε λειτουργικά 
συστήµατα . Windows XP και 
Windows 7 

ΝΑΙ 

    

1.11 Οθόνη       
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

1.11.1 ∆ιαστάσεις ≥ 15.4   

1.11.2 Ενσωµατωµένη κάµερα ΝΑΙ   

1.12 Υποσύστηµα Backup:      

1.12.1 
Eξωτερικός HD 2,5” χωρητικότητας 
1ΤΒ usb3.0 

NAI  
  

1.13 Βάρος       

 Συνολικό βάρος ≤ 3Kgr   

 

2. Φορητός Η/Υ παρουσιάσεων 

 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

2.1 Γενικά       

2.1.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

2.1.2 Αριθµός µονάδων  1     

2.1.3 
∆υνατότητα ασφαλούς σύνδεσης για 
αποφυγή ατυχηµάτων µε το καλώδιο 
σύνδεσης 

 ΝΑΙ 
    

2.2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας:       

2.2.1 Τύπος Επεξεργαστή  
 Intel 
Core i5     

2.2.2 Συχνότητα (GHz) ≥  2.4Gz     

2.3 Κύρια Μνήµη:       

2.3.1 Προσφερόµενη (GΒ)  ≥ 4.0     
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

2.3.2 
Υποστηριζόµενη στο motherboard 
(GB) ≥ 8     

2.3.3 Τεχνολογία DDR3     

2.4 Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου:       

2.4.1 
Μέγιστος αριθµός εσωτερικών 
µονάδων δίσκων που υποστηρίζονται 

≥ 1 
    

2.4.2 Πλήθος µονάδων  που ζητούνται  ≥ 1     

2.4.3 Τύπος: SATA (ή νεότερη τεχνολογία) NAI      

2.4.4 Ωφέλιµη χωρητικότητα/µονάδα 
δίσκου (GΒ) 

≥  320GΒ 
    

2.4.5 Transfer rate (MB/sec) Να δοθεί     

2.4.6 RPM Να δοθεί     

2.5 Οδηγός Οπτικού ∆ίσκου:       

5.5.1 DVD+/-RW ΝΑΙ     

2.6 Κάρτα οθόνης:       

2.6.1 VGA   ΝΑΙ     

2.6.2 VGA RAM 
≥ 256MB 
Αυτόνοµη     

2.7 Συνδεσιµότητα σε δίκτυο       

2.7.1 Κάρτα δικτύου (10/100/1000) ΝΑΙ      

2.7.2 Wireless Lan (802.11a/b/g/n)  ΝΑΙ     

2.7.3 Bluetooth NAI   

2.8 Συνδέσεις       

2.8.1 Card Reader ΝΑΙ     

2.8.2 IEEE-1394 ΝΑΙ     

2.8.3 USB 2.0 ΝΑΙ   

2.8.4 Microphone in ΝΑΙ     
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

2.8.5 Headphone Out ΝΑΙ     

2.9 Τροφοδοσία       

2.9.1 Τύπος µπαταρίας  Λιθίου       

2.10 Λογισµικό:       

2.10.1 

το σύστηµα (hardware) σαν σύνολο 
αλλά  και όλα τα µέρη που το 
αποτελούν σαν µονάδες θα πρέπει 
να είναι συµβατά µε λειτουργικά 
συστήµατα Mac OS και Windows XP 

ΝΑΙ 

    

2.11 Οθόνη       

2.11.1 ∆ιαστάσεις ≥ 15,4”   

2.11.2 Ενσωµατωµένη κάµερα ΝΑΙ   

2.12 Υποσύστηµα Backup:      

2.12.1 
Eξωτερικός HD 2,5” χωρητικότητας 
1ΤΒ usb3.0 

NAI  
  

2.13 Βάρος       

 Συνολικό βάρος ≤ 2,5Kgr   

 

3. Επιτραπέζιος Η/Υ 

 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

3.1 Γενικά       

3.1.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

3.1.2 Αριθµός µονάδων  1     
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

3.1.3 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να 
είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε 
ανακοίνωση τους τελευταίους 12 
µήνες 

 ΝΑΙ 

    

3.1.4 

∆υνατότητα λειτουργίας σε απ’ 
ευθείας σύνδεση µε το δίκτυο της 
∆ΕΗ µε τις προβλεπόµενες 
διακυµάνσεις τάσης / συχνότητας. 

 ΝΑΙ 

    

3.2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας:       

3.2.1 • Τύπος Επεξεργαστή  
≥ Intel 
core-i5     

3.2.2 Συχνότητα (GHz) ≥ 2.80     

3.2.3 Cache µνήµη (MΒ) L2 ≥ 4   

3.3 Κύρια Μνήµη:       

3.3.1 • Προσφερόµενη (GΒ)  ≥ 8.0     

3.3.2 
• Υποστηριζόµενη στο motherboard 
(GB) ≥ 16     

3.3.3 • Τεχνολογία DDR3     

3.4 Ελεγκτές Επικοινωνίας      

3.4.1 • SATA II  ΝΑΙ     

3.4.2 • Transfer Rate (MB/sec) Να δοθεί   

3.4.3 • Channels 2     

3.5 Ελεγκτές RAID      

3.5.1 • SATA II  ΝΑΙ     

3.5.2 • Transfer rate (MB/sec) Να δοθεί   

3.5.3 • Cache (MB) Να δοθεί   

3.5.4 • Raid levels 0,1,5,1+0 NAI     

3.6 I/O θέσεις επέκτασης:       

3.6.1 • PCI slots  ≥ 2     
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

3.6.2 • PCI-X slots Να δοθεί    

3.6.3 • PCI Express Να δοθεί    

3.7 Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου:       

3.7.1 
• Μέγιστος αριθµός εσωτερικών 
µονάδων δίσκων που υποστηρίζονται 

≥ 4 
    

3.7.2 • Πλήθος µονάδων  που ζητούνται  ≥ 2     

3.7.3 • Τύπος: SATA II NAI      

3.7.4 • Ωφέλιµη χωρητικότητα/µονάδα 
δίσκου (GΒ) 

2X 500GΒ 
    

3.7.5 • Transfer rate (MB/sec) Να δοθεί     

3.7.6 • RPM ≥ 10.000     

3.8 Οδηγός Οπτικού ∆ίσκου:       

3.8.1 • DVD+/-RW ΝΑΙ     

3.9 Μονάδα Εύκαµπτου ∆ίσκου:       

3.9.1 
• Μία µονάδα 3 ½’’ 1,44 MB FDD, 
εσωτερική ή εξωτερική µέσω USB 
θύρας 

 
    

3.10 Ενσωµατωµένες Ι/Ο Θύρες:       

3.10.1 • Σειριακή       

3.10.2 • Παράλληλη       

3.10.3 • PS2 (keyboard, mouse)  2     

3.10.4 • USB  ≥ 4   

3.11 Κάρτα οθόνης:       

3.11.1 • VGA   ΝΑΙ     

3.11.2 • VGA RAM 
≥ 1GB 

Αυτόνοµη     

3.12 Κάρτα δικτύου:       

3.12.1 • Ταχύτητα (Mbps) 100/1000      
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

3.12.2 • Cable type  UTP     

3.12.3 • Αριθµός 1   

3.13 Τροφοδοτικό:       

3.13.1 Ισχύς ≥  500WAT     

3.14 
Πληκτρολόγιο – Mouse – Ηχεία - 
Κάµερα: 

  
    

3.14.1 • Ανεξάρτητα  NAI     

3.14.2 • Microsοft συµβατά  NAI     

3.14.3 • Τεχνολογία keyboard  Ασύρµατο     

3.14.4 • Τεχνολογία mouse  
Laser 

Ασύρµατο     

3.14.5 • Ηχεία 2     

3.14.6 • Ανάλυση Κάµερας 0.3Mp     

3.15 Συνοδευτικά:       

3.15.1 
Καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσία, 
δίκτυο) 

ΝΑΙ 
  

3.16 Λογισµικό:       

3.16.1 

• το σύστηµα (hardware) σαν σύνολο 
αλλά  και όλα τα µέρη που το 
αποτελούν σαν µονάδες θα πρέπει 
να είναι συµβατά µε λειτουργικό 
σύστηµα Windows 7 

ΝΑΙ 

    

3.17 Οθόνη       

3.17.1 Τεχνολογία οθόνης TFT   

3.17.2 ∆ιαστάσεις ≥ 22”   

3.17.3 Μονάδες οθόνης 2    

3.18 Υποσύστηµα Backup:      

3.18.1 
Eξωτερικός HD 3,5” χωρητικότητας 
2ΤΒ 

NAI  
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4. Μονάδα εκτύπωσης (black&white) 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

4.1 Γενικά       

4.1.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

4.1.2 Αριθµός µονάδων  1     

4.2 Στοιχεία εκτύπωσης       

4.2.1 Τεχνολογία εκτύπωσης Laser     

4.2.2 Τύπος εκτύπωσης 
Μονόχρω

µη     

4.2.3 Ταχύτητα ≥ 45 
σελ/λεπ 

    

4.2.4 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόµατη     

4.2.5 Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 1200 x 
1200 dpi 

    

4.3 Συνδεσιµότητα       

4.3.1 Κάρτα δικτύου  ΝΑΙ      

4.3.2 USB 2.0  ΝΑΙ     

 

5. Μονάδα εκτύπωσης (color) 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

5.1 Γενικά       

5.1.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

5.1.2 Αριθµός µονάδων  1     
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

5.2 Στοιχεία εκτύπωσης       

5.2.1 Τεχνολογία εκτύπωσης Laser     

5.2.2 Τύπος εκτύπωσης Έγχρωµη     

5.2.3 Ταχύτητα ≥ 30 
σελ/λεπ 

    

5.2.4 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόµατη     

5.2.5 Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 1200 x 
1200 dpi 

    

5.3 Συνδεσιµότητα       

5.3.1 Κάρτα δικτύου  ΝΑΙ      

5.3.2 USB 2.0 ΝΑΙ     

 

 

6. Υποστηρικτικός εξοπλισµός βιβλιοδεσίας 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

6.1 Γενικά       

6.1.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

6.2 Μηχανές βιβλιοδεσίας    230   

6.2.1. Μονάδες 2   

6.2.2 Τύπος Σπυράλ     

6.2.3 Αριθµός φύλλων έως 500     

6.3 Μηχανές πλαστικοποίησης    160   

6.3.1. Μονάδες 2   
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

6.3.2 Τύπος Α3     

6.3.3 Ταχύτητα 
≥ 

40cm/λεπ     

6.4 Μηχανές θερµοκόλλησης    85   

6.4.1 Μονάδες 2      

6.5 Επαγγελµατικά διατρητικά    120   

6.5.1 Μονάδες 2      

6.6 Συρραπτικά µηχανήµατα    40   

6.6.1 Μονάδες 2      

 

7. Μονάδα προβολής 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

7.1 Γενικά       

7.1.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

7.1.2 Μονάδες 1   

7.2 Στοιχεία λειτουργίας       

7.2.1. Τύπος 
Να 

αναγραφε
ί   

7.2.2 Ευκρίνεια 
FULL HD   

     

7.2.3 Μέγιστη Ανάλυση 
1920 x 
1080 
pixels     
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

7.2.4 
Φωτεινότητα 

 
≥ 1800 

    

7.2.5 
Αντίθεση 

 

≥ 30000:1   

 

     

7.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

7.3.1 
Aspect Ratio 

 
≥ 16:9 

    

7.3.2 ∆ιαγώνιος Οθόνης 
20” έως 
300”      

7.3.3 ∆ιάρκεια Ζωής Λάµπας 

≥  3000 
ώρες   

      

7.4 Συνδεσιµότητα       

7.4.1 

HDMI 

Component 

Composite in 

NAI 

NAI 

NAI     

 

8.∆ικτυακή µονάδα αποθήκευσης (Network Storage Device) 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

8.1 Γενικά       

8.1.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

8.1.2 Μονάδες 1   
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα 

Λύσης 
Υποχρ/κή 
Απαίτηση 

Απάντησ
η 

προµηθευ
τή 

Παραποµ
πή 

8.2 Στοιχεία λειτουργίας       

8.2.1. Χωρητικότητα 4ΤΒ   

8.3 Συνδεσιµότητα       

8.3.1 
USB 

ETHERNET 

NAI 

100/1000M
b/s     

 

1 network storage device µε σκληρούς δίσκους συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 4Τb. Θα 

χρησιµοποιηθεί ως µονάδα αποθήκευσης πρόσφατων δεδοµένων πριν την οριστική µεταφορά τους 

στους διακοµιστές δεδοµένων 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

…………………………………………………. 
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