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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
No 1/2018 

 
Για την Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) 
της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ. 
 
Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το πρόγραμμα με τίτλο «E2DATA- European Extreme Performing 
Big Data Stacks», με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63102500 
 

Επιστημονικός 
Υπεύθυνος: 

Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Νεκτάριος Κοζύρης - Συνεργαζόμενο 
Μέλος ΔΕΠ ΕΠΙΣΕΥ 

Προϋπολογισμός: 47.000,00€, απαλλάσσεται ΦΠΑ 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 
 
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ), 
εδρεύον στην Αθήνα, Πατησίων 42 (ΤΚ 10682, ΑΦΜ 090162593, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών) στο πλαίσιο του 
προγράμματος με τίτλο «E2DATA-European Extreme Performing Big Data Stacks»  και κωδικό 
ΕΠΙΣΕΥ: 63.1025 προκηρύσσει συνοπτικό, λόγω προϋπολογισμού, διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ € προϋπολογισμού 47.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται 
ΦΠΑ). 
 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

 

Ιωάννης Βασιλείου, 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών 
Συστημάτων (CSLAB) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & 
Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου, Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB), Παλαιό 
Κτίριο ΗΜΜΥ, 2ος όροφος, γραφείο 21.34Β 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ, με υποβολή 
σφραγισμένων φακέλων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε σαράντα 
επτά χιλιάδες ευρώ (47.00,00 € - απαλλάσσεται ΦΠΑ). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Η δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ 
/ H2020-ICT-2017-1, E2DATA 780245) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Έως 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

08-05-2018 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 04-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με παράλληλη 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕY, www.iccs.gr. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο 
Πρωτοκόλλου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 04-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εγκαταστάσεις ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, TK. 15780, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους  διαγωνιζόμενους επί 12 
μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΠΙΣΕΥ  
(Απόφαση ΔΣ 16-04-2018, Θέμα: 3.3β) 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 

30200000-1 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες) 
48820000-2 (Εξυπηρετητές) 
30237134-7 (Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών) 
30213300-8 (Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
- Γραμματεία ΕΠΙΣΕΥ: 210-772 4383 
- Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές:  Δρ. Κωνσταντίνος Νίκας, Τηλ. 
+30 210 7724159, email : knikas@cslab.ece.ntua.gr 

 

 
 
 

http://www.iccs.gr/
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Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, έχοντας υπ’ όψιν:  
1) Τις διατάξεις του ΠΔ 271/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Συστημάτων 
Επικοινωνιών και Υπολογιστών», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ΠΔ 13/1998 (ΦΕΚ Α`24/ 
09-02-1998) «Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις του 
Νόμου 2083/92 και τροποποίηση διατάξεών του», δυνάμει του οποίου υπήρξε, μεταξύ άλλων, 
μετονομασία του σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (εφ’ εξής αποκαλούμενο «ΕΠΙΣΕΥ»), του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148/16-07-2008) και του άρθρου 32 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156/04-09-2009) 
όπως ισχύει.  
2) Τις διατάξεις του άρθρο 20 του Ν. 4310/2014, όπως ίσχυσε κι εν συνεχεία αντικαταστάθηκε 
δυνάμει του άρθρου 17 του Ν.4386/2016, ως προς το χαρακτηρισμό των πόρων των Ερευνητικών 
Φορέων. 
3) Το γεγονός ότι η νομιμοποίηση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ προκύπτει, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
8064/25-04-2016 Διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη του ΕΜΠ, νομίμως δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 
Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα αρ. 246/17-05-2016, με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης της 2ης/2016 συνεδρίασης, Θέμα 4ο. 
4) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
5) Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπολογιστικής υποδομής για την ερευνητική 
ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας στο 
πλαίσιο του έργου E2DATA. 
6) Την από 16-04-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΣΕΥ, Θέμα 3.3, α) για τη 
διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού και την έκδοση της παρούσας διακήρυξης κατόπιν έγκρισης του 
από 12-04-2018 αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου κ. Νεκτάριου Κοζύρη, Καθηγητή ΣΗΜΜΥ 
ΕΜΠ και β) για ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Πιστοποίησης και Παραλαβής 
Παραδοτέων. 
7) Την ανάγκη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την 
Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB)  της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.» και Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π 
κ. Νεκτάριο Κοζύρη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή προσφορών σε σφραγισμένους 
φακέλους για την προμήθεια ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (CSLAB) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
ΕΠΙΣΕΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού σαράντα επτά 
χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια υπολογιστικής υποδομής 
για το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ -(Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) στο 
πλαίσιο του έργου με τίτλο «E2DATA-European Extreme Performing Big Data Stacks» και 
Eπιστημονικό Yπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νεκτάριο Κοζύρη.  

Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν μια ενιαία ομάδα  και κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων.  
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Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων είναι υποχρεωτική και οι 
προσφορές που υποβάλλονται και δεν καλύπτουν πλήρως όλα τα προς προμήθεια είδη και τις 
αντίστοιχες ποσότητες θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η προμήθεια των υπολογιστικής υποδομής αποσκοπεί στην ερευνητική ανάπτυξη και αξιολόγηση 
καινοτόμων τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του έργου E2DATA. 

Συνοπτικά, το αντικείμενο της προμήθειας δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

«Προμήθεια Υπολογιστής Υποδομής» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:47.000,00€ (ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΠΑ) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

DSK 

Επιτραπέζιος υπολογιστής με: 

• Τύπος κουτιού: Midi Tower PC 
• Επεξεργαστής με 6 cores και ενσωματωμένο επεξεργαστή 
γραφικών 
• 3x PCI-E 3.0 x16 slots 
• 1x HDD 3.5’’, χωρητικότητας  ≥ 1 TB, SATA 

ΤΕΜ 1 

GA 

Κάρτα επιτάχυνσης γραφικών με:  

• 1280 cores 
• 6GB μνήμη GDDR5 με ταχύτητα 8Gbps 
• Συμβατότητα με OpenCL version 1.2 
• Συμβατότητα με CUDA compute capability 6.1 

ΤΕΜ 6 

GB 

Κάρτα επιτάχυνσης γραφικών με:  

• 2048 cores 
• 8GB μνήμη GDDR5 με ταχύτητα 7Gbps 
• Συμβατότητα με OpenCL version 2.0 

ΤΕΜ 3 

SG 

1U Rack Mounted Server με: 

• 2 x CPUs (10 cores ο καθένας) 
• 8x DDR4-2400 RAM, 32GB, ECC Registered 
• 4x PCI-E 3.0 x16 slots 
• 1x SSD 2.5’’, χωρητικότητας  ≥ 240GB, SATA, τύπου 
enterprise 
• 2x GPUs SMX2, NVLink, 16GB HBM2 

ΤΕΜ 1 

SS 

1U Rack Mounted Server με: 

• 2 x CPUs (14 cores ο καθένας) 
• 8x DDR4-2400 RAM, 32GB, ECC Registered 
• 4x PCI-E 3.0 x16 (FHFL) slots, 2x PCI-E 3.0 x16 (LP) slots 
• 1x SSD 2.5’’, χωρητικότητας  ≥ 240GB, SATA, τύπου 
enterprise 

ΤΕΜ 2 

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την ανάληψη της εκτέλεσης του έργου ισχύουν οι 
όροι που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη που περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα A), τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β), το 
τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράρτημα Γ) και υπόδειγμα σύμβασης προμήθειας 
(Παράρτημα Δ). 

Το τεύχος της παρούσας θα αναρτηθεί στο site της αναθέτουσας Αρχής (www.iccs.gr).  

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά 
χιλιάδων ευρώ (47.000,00€) και απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 

http://www.iccs.gr/
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ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει 
τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης, ήτοι 21-05-
2018. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(Στοιχεία Προσφέροντος, Επωνυμία, Διεύθυνση) 

με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 5786/08-05-2018 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (CSLAB) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΣΕΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,    Τ.Κ. 15780,   ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού:  04-06-2018 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 
η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

3.3  Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, 
2. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 της παρούσας και 
3. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 
παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 3.2 της παρούσας. 

3.4  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

3.5  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

3.6  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 
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1. από τον ίδιο τον προσφέροντα ή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  
2. το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  
3. σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους 
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην αίτηση υποβολής προσφοράς απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.7  Κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή στο Πρωτόκολλο του ΕΠΙΣΕΥ (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) έως την 04-06-2018  και ώρα 12:00. 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο μέχρι την ημερομηνία 
και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών.  

Η ημερομηνία (και ώρα) αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του ΕΠΙΣΕΥ. 
Καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη μη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς. 
Εάν οι προσφέροντες δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίηση τους, 
τότε αυτές καταστρέφονται. 

3.8.  Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΕΠΙΣΕΥ και για όσο χρόνο 
απαιτηθεί. 

3.9  Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο, εντός εκάστου αυτοτελούς 
υποφακέλου, ανά αντικείμενο (Δικαιολογητικά, Τεχνική, Οικονομική Προσφορά), φέροντας σχετική 
σημείωση ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. 

3.10   Η προσφορά απαιτείται να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.  

3.11  Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Επίσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά υπό αίρεση.  

3.12  Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
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ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

1. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
2. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
3. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.  

4.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 
(σημ. γ-δ) του άρθρου 77  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω περιπτώσεων: 

5.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αμετάκλητηκαταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους : 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 
3.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
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15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
 
 αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
 
 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

5.2  

1. Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και  
2. η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ. Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.  

5.3  Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  5.1 και 5.2.  

5.4 Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η 
παράγραφος  
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5.5  Αποκλείεται ο οικονομικός φορέας σε  οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

1. Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α’ του ν. 4412/2016, 
2. Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  
3. Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
4. Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
5. Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των προσφερόντων 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
6. Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
7. Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016  
8. Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
9. Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά του. 

5.6  Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 
5.1, 5.2 και 5.5.  

5.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 
και 5.5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν 
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 
ισχύει η απόφαση.  
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5.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

5.9 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/ οδηγίες: 

Ο (υπό)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

1. υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Γ’ (ΤΕΥΔ), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
i) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 της παρούσας,  
ii) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
2. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, 
3. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
της παρούσας παραγράφου για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις 
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό: 

A. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 

Συγκεκριμένα οι Υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν ότι: 

Έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο 
από το 100% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που οι 
Υποψήφιοι δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) 
του Έργου.  

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  

Απλά αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων σε 
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση να αναφέρεται 
ο κύκλος εργασιών ανά έτος και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών. Εάν ο 
υποψήφιος ανάδοχος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό ή την 
υπό προμήθεια υπηρεσία, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 



11 

 

ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.  

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να 
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν 
τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Β. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει ότι 

1. Διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 
απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, καταθέτοντας εντός του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, το είδος της δραστηριότητας, την τεχνική 
υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού και ποσοτικού 
ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς ειδών. 
2. έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ΤΡΙΑ (3) συναφή έργα που να καλύπτουν την 
προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών συναφών σε προδιαγραφές και πλήθος με τους ζητούμενους 
στην παρούσα διακήρυξη, τα τελευταία τρία έτη. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
1. Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος 
κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 
των έργων αυτών ήταν Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ή ισοδύναμα έγγραφα 
(όπως τιμολόγια με εξοφλήσεις και συμβάσεις κ.α.). Εάν η Αναθέτουσα Αρχή των έργων αυτών ήταν 
ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου 
Αναδόχου ή ισοδύναμα έγγραφα. 

Ο Πίνακας των συναφών έργων πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: 

Α/Α 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 
ΤΙΤΛΟΣ/ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΕΡΓΟΥ 

1     

2     

3     
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

i) τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 
ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για 
την Ένωση/ Κοινοπραξία, 
ii) επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να 
καλύπτονται όλες. 

Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από τρίτους. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση - εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής - της 
σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση 
του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία: τα απαιτούμενα στοιχεία 
τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση τους, χωριστά για κάθε Μέλος της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους 
συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα 
σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό 

Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το δικαίωμα μετά την 
κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από τον Προσφέροντα διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο 
της νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθειμένης προσφοράς του. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων 
είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
2. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Αξιολόγησης Προσφορών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, 
το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των επτά (7) εργασίμων ημερών. 
3. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και 
αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου 
εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
4. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, 
και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στη στελέχωση του 
υποψηφίου αναδόχου, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία εργάζονταν-με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, κατά την τελευταία τριετία- στην Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπό-φάκελος «Τεχνική Προσφορά» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 
1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου που θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του 
υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ορισμός και στοιχεία νόμιμων 
εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό). Εταιρική παρουσίαση, πληροφορίες 
σχετικά με την υποδομή, το πελατολόγιο και μεθοδολογίες διαχείρισης και υλοποίησης των έργων, 
είναι προαιρετικά και εφόσον περιληφθούν θα βρίσκονται σε σχετικό Παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς. 
2. Τεχνική προσφορά που θα πληροί κατά το ελάχιστο τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Α της παρούσης προκήρυξης. 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνήσιου υπογραφής, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι:  
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i) τα προσφερόμενα είδη πληρούν πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού και  
ii) ότι αυτά πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις CE που βαρύνουν τον κατασκευαστή των προϊόντων 
αυτών. 
4. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων των 
Τεχνικών Προδιαγραφών (φυλλάδια και φωτογραφίες υλικών κ.α.). Η  Τεχνική  προσφορά  δεν  
αξιολογείται  για  την  κατάταξη  του  υποψηφίου.  Τα  στοιχεία της  χρησιμοποιούνται  μόνο  για  τον  
αποκλεισμό  προσφορών  που  δεν  πληρούν  τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά 
για την εκτέλεση του έργου η οποία θα διατυπώνεται σε ΕΥΡΩ αριθμητικώς και ολογράφως, άνευ 
ΦΠΑ.  

Ο υπο-φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο -επί ποινή αποκλεισμού- τον  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο Πίνακας θα συμπληρώνεται  ως εξής: 

- Τιμή ανά τεμάχιο για κάθε είδος, σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 
και κάθε είδους δαπανών, άνευ Φ.Π.Α. 
- Συνολική τιμή για όλα τα τεμάχια του κάθε είδους, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των 
υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων. 
- Συνολική τιμή όλων των τεμαχίων και των ειδών του συνόλου της προκηρυσσόμενης 
προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων 
(αποτελεί την τιμή σύγκρισης μεταξύ των συμμετεχόντων).  
- Ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την υπογραφή του/ων νόμιμου/ων 
εκπροσώπου/ων και την σφραγίδα του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.  
- Η σύγκριση των προσφερόμενων τιμών θα γίνεται επί της συνολικής καθαρής αξίας (άνευ 
ΦΠΑ) (III), για τη συνολική προκηρυσσόμενη προμήθεια. 
- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
- Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή των 
ειδών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 
του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της 
προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 
- Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως. Προσφορά που 
δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Στις τιμές της προσφοράς περιλαμβάνονται και έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
- Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται και ο χρόνος ισχύος της. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

10.1  Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας άρθρου 12 και κατά την σύναψη 
της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας.. 
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Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 7. της παρούσας  αρκεί να ικανοποιούνται από ένα εκ των 
μελών της ένωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12.1 της 
παρούσας: 

10.2   Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου (Φ.Ε.Κ. με το καταστατικό της εταιρίας, 
σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της 
εταιρίας, στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, ή των  ενώσεων νομικών προσώπων σε 
περίπτωση  ένωσης, ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της 
εγκατάστασης του προσφέροντος). Αν κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώματος υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώματος υπέγραψε και ο  προσφέρων αρνηθεί 
εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσμευσή του, αποκλείεται και η σύμβαση καταρτίζεται με τον επόμενο 
κατά σειρά βαθμολογίας προσφέροντα.  

 

10.3 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 

10.3.1   

1. για τις περιπτώσεις του άρθρου 5.1 της παρούσας, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους 
μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
στα πρόσωπα που ορίζονται στα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 73 παρ.1 Ν.4412/2016. 

Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν 
σε αυτά που κατά την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του  προσφέροντος, οφείλει 
αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται 
ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικημάτων. 

2. για τις περιπτώσεις του άρθρου 5.2 της παρούσας: 

i. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 
οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  

ii. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή 
χώρας. 

iii. για την περίπτωση γ` της παραγράφου 5.2 , πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 
καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 
αποδεικτικό της οικείας ΔΟΥ. 

3. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 5.5 της παρούσας:  

Για την περίπτωση 2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής 
διαχείρισης εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό 
εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας με μορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και 
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Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τις Διευθύνσεις Εμπορίου των 
Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε.  

Για τις περιπτώσεις 1, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 
1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.  

Για την περίπτωση 9, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής.  

10.3.2 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 1 έως 3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

10.4 Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

10.4.1  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται με τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά του άρθρου 7Α της παρούσας. 

10.4.2   Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται με τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
του άρθρου 7Β της παρούσας. 

10.4.3 Αν ο προσφέρων επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προσκομίζει στην 
αναθέτουσα αρχή σχετική δέσμευση των φορέων αυτών (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό, κ.α.) 
ότι θα διαθέσουν στον προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

11.1 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει 
δημόσια τους κυρίως φακέλους και τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές 
που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα 
αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
αποσφραγίζει τους φάκελους των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές μονογράφονται ανά φύλλο από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Επιτροπής. 

11.2 Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο έλεγχος των τεχνικών 
προσφορών, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τον έλεγχο των 
τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. 

11.3  Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως 
επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
η οποία κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ σε όλους τους 
προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης.  

11.4  Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, 
εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης επί του 
πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 

11.5   Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης επί του Πρακτικού ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αναπέμπει το 
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Πρακτικό στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει νέο Πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται 
εκ νέου στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

11.6  Οι Φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς των  προσφερόντων που αποκλείσθηκαν (για 
οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της 
Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν 
εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων.  

11.7  Μετά από την οριστικοποίηση του ελέγχου των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το 
ανωτέρω Πρακτικό, σε δημόσια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως 
σε αυτούς προ πέντε (5) ημερών, για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών. Κατά την 
ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις 
μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε σχετικό Πρακτικό. Ύστερα από την αξιολόγηση 
των αποδεκτών οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη  προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής και καταγράφει τις ενέργειές της και την 
εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, η οποία το εγκρίνει ή το απορρίπτει αιτιολογημένα. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί 
ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού 

12.1  Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 10  της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

12.2   Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

12.3  

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με την Υπεύθυνη Δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας,  

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

12.4  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 7 της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
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12.5  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 
απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 12.6 της παρούσας άρθρου, είτε για 
την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται 
με την απόφαση κατακύρωσης.   

12.6  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.  

12.7  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, 
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Β. Ματαίωση Διαγωνισμού 

12.10 Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

1. εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ή  
2. στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 

12.11  Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
2. αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή 
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  
3. αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
4. αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
5. στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,  
6. για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

12.12  Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

12.13  Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 12.10 και 12.11, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της 
σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

12.14  Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, 
να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 
οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή 
στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

13.1 Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

1. την ημερομηνία έκδοσης,  
2. τον εκδότη,  
3. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
4. τον αριθμό της εγγύησης,  
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
6. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  
7. τους όρους ότι:  
i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
8. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
9. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
10. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται, 
11. τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

13.2  Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

13.3  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της αναθέτουσας αρχής, ιδίως 
μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΙΜΕΣ 

14.1  Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για τα προς προμήθεια είδη, με βάση τις 
οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές  του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας Διακήρυξης. 

14.2  Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 
θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

14.3  Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και 
παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

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

14.5 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

- Τιμή ανά είδος (τεμάχιο), σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 
είδους δαπανών άνευ Φ.Π.Α. 
- Συνολική τιμή όλων των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε 
είδους κρατήσεων. 
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14.6  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής 
άνευ Φ.Π.Α.. 

14.7  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα 
στοιχεία αυτά. 

14.8  Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή  σε σχέση με 
το αντικείμενό της, σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 85% του μέσου όρου των υποβληθεισών 
προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς 
διευκρινήσεις για την σύνθεση της προσφοράς από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν και μετά από την 
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

15.1  Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του 
Αναδόχου.  

Για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η παράδοση θα γίνει έως 30 ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης στo Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB), Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 

15.2  Η παραλαβή τους θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης 
Παραδοτέων, με βάση την απόφαση ορισμού της από την Αναθέτουσα Αρχή και θα περιλαμβάνει 
μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών. 

15.3  Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει 
από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα προβληματικά/ελαττωματικά είδη στο 
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε.  

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΛΗΡΩΜΗ 

16.1 Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών στον ανάδοχο θα καταβληθεί με την παράδοση και 
τιμολόγηση των προς προμήθεια ειδών, έπειτα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
τους, την έκδοση του σχετικού πρακτικού και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών 
εκκαθάρισης της δαπάνης και έκδοσης εντολής πληρωμής αυτής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την πληρωμή είναι τα εξής:  

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

16.2  Η εξόφληση, θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής του Προτιμολογίου και του Τιμολογίου αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την είσπραξη του Τιμολογίου.  

16.3  Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει κειμένων Νόμους, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις καθώς και σε παρακράτηση φόρου Εισοδήματος όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

17.1  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα.  
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Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

17.2  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της παραλαβής των ειδών, ο μακροσκοπικός έλεγχος αυτών, καθώς και η σύνταξη 
του σχετικού πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπής 
Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων, που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Ινστιτούτου. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 
κάτω των 15 ετών. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

20.1  Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

20.2  Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων ενστάσεων, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης του άρθρου 10 
της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο 
και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και 
την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

20.3  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΥΜΒΑΣΗ 

21.1  Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική 
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, το κείμενο της οποίας έχει 
επισυναφθεί στην παρούσα διακήρυξη( Παράρτημα Δ’). 

21.2  Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης προμήθειας και τουλάχιστον τα 
εξής: 

- Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
- Την περιγραφή της προμήθειας και την ποσότητα αυτής. 
- Την τιμή. 
- Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
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- Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
- Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές. 
- Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

21.3 Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1. Η Σύμβαση, 
2. Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 
4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

21.4 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής . 

21.5 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών που περιγράφονται στη σύμβαση. 
- Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη προμήθεια. 
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

22.1  Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται 
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

22.2  Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση 
της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής την προμήθεια, πριν 
την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους και τις απαιτήσεις 
της παρούσας διακήρυξης επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 203 και 204 
του Ν.4412/2016 . 

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

24.1  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας και δικαιούται 
να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 
ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στο συμμετέχοντα. 

24.2  Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές 
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

24.3  Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

24.4  Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου κειμένου. 

24.5  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για 
οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς. 
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24.6  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη μόνο για τις ποσότητες των ειδών 
που παραλαμβάνονται. 

24.7  Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευση της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή.  

24.8  Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

24.9  Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο 
του έργου (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των 
συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 

24.10 Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση και η ενεχυρίαση των απαιτήσεων του Αναδόχου, σε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην των αναγνωρισμένων Τραπεζών και Ν.Π.Δ.Δ. Εάν το συμβατικό 
τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που 
άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν 
μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) το ΕΠΙΣΕΥ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 
Τράπεζας. 

24.11 Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

25.1  Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. 

25.2  Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

25.3  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ 
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή 
μεθόδους υλοποίησης του Έργου. 

25.4  Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε 
πληροφορία που περιήλθε σε αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική 
Πληροφορία») και δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική 
Πληροφορία. 

25.5  Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική, 
είτε για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των προσωπικών 
δεδομένων των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων της Αναθέτουσας Αρχής, που τα αποκτούν με 



23 

 

οποιοδήποτε τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου (Ν. 2472/1997 περί προστασίας του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).  

25.6  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της 
υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει 
αμέσως την αναθέτουσα αρχή για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση 
στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του. 

 
Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

Ιωάννης Βασιλείου, 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στους ακόλουθους Πίνακες Συμμόρφωσης, αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές στις 
οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του Αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο και να 
αποδεικνύονται απαραιτήτως από το φυλλάδιο του κατασκευαστή οίκου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
πρέπει να υποβάλλουν τους Πίνακες Συμμόρφωσης συμπληρωμένους στην προσφορά τους. 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και 
να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία. Όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς 
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

DSK Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Επιτραπέζιου Υπολογιστή 

DSK1 Τύπος κουτιού: Midi Tower PC ΝΑΙ   

DSK2 Αριθμός προσφερόμενων επεξεργαστών ≥1   

DSK3 
Επεξεργαστής με τουλάχιστον 6 πυρήνες 

ανά επεξεργαστή 
NAI   

DSK4 Επεξεργαστής με τουλάχιστον 12 threads NAI   

DSK5 Ταχύτητα (clock speed) επεξεργαστή ≥3.7 GHz   

DSK6 Υποστήριξη Turbo Boost NAI   

DSK7 Cache ≥ 12 MB   

DSK8 Eνσωματωμένος επεξεργαστής γραφικών ΝΑΙ   

DSK9 
Ταχύτητα (clock speed) ενσωματωμένου 

επεξεργαστή γραφικών 
≥350 MHz   

DSK10 
Υποστήριξη 4Κ από τον ενσωματωμένο 

επεξεργαστή γραφικών  
ΝΑΙ   

DSK11 Συμβατότητα με OpenGL Έκδοση 4.5   

DSK12 Προσφερόμενη Μνήμη εξυπηρετητή ≥ 32 GB   

DSK13 
Τύπος προσφερόμενης μνήμης 

εξυπηρετητή 
DDR4-2400   

DSK14 Αριθμός προσφερόμενων δίσκων ≥1   

DSK15 Τύπος προσφερόμενων δίσκων 
3.5” HDD 1TB, 

SATA 
  

DSK16 Expansion slots: PCI-E 3.0 X16 slots ≥ 3   

DSK17 Θύρα τύπου Ethernet (1GbE) NAI   

DSK18 Τροφοδοτικό ≥1000W   

DSK19 Εγγύηση ≥ 3 έτη   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

GA Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Κάρτας Γραφικών Α 

GA1 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής ΝΑΙ   

GA2 Αριθμός Μονάδων ≥6   

GA3 Ελάχιστος αριθμός cores ≥ 1280   

GA4 Μέγεθος μνήμης ≥ 6GB   

GA5 Τύπος μνήμης GDDR5   

GA6 Ταχύτητα μνήμης ≥ 8 Gbps   

GA7 Συνδεσιμότητα PCIe 3.0   

GA8 Συμβατότητα με OpenCL Έκδοση 1.2   

GA9 Συμβατότητα με CUDA compute capability Έκδοση 6.1   

GA10 Μέθοδος απαγωγής θερμότητας 
Active 

Cooling 
  

GA11 Εγγύηση ≥ 1 έτος   

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

GB Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Κάρτας Γραφικών B 

GB1 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής ΝΑΙ   

GB2 Αριθμός Μονάδων ≥3   

GB3 Ελάχιστος αριθμός cores ≥ 2048   

GB4 Μέγεθος μνήμης ≥ 8GB   

GB5 Τύπος μνήμης GDDR5   

GB6 Ταχύτητα μνήμης ≥ 7 Gbps   

GB7 Συνδεσιμότητα PCIe 3.0   

GB8 Συμβατότητα με OpenCL Έκδοση 2.0   

GB9 Μέθοδος απαγωγής θερμότητας 
Active 

Cooling 
  

GB10 Εγγύηση ≥ 1 έτος   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

SG Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές εξυπηρετητή A 

SG1 Γενικά 

SG1.1 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 

κατασκευής 
ΝΑΙ   

SG1.2 Αριθμός Μονάδων 1   

SG1.3 FORM: Rack mounted 1U ΝΑΙ   

SG1.4 
Το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης 
πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς 

εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. 
ΝΑΙ   

SG1.5 
Το σύνολο του  προσφερόμενου εξοπλισμού 

πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. 
NAI   

SG2 Μητρική (motherboard) - cpu 

SG2.1 
Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) 

ανά μονάδα εξυπηρετητή 
2   

SG2.2 
Επεξεργαστές με τουλάχιστον 10 πυρήνες ανά 

επεξεργαστή 
NAI   

SG2.3 
Επεξεργαστές με τουλάχιστον 20 threads ανά 

επεξεργαστή 
NAI   

SG2.4 Προσφερόμενοι επεξεργαστές ανά server 2   

SG2.5 Ταχύτητα (clock speed) επεξεργαστή ≥ 2.2 GHz   

SG2.6 Υποστήριξη Turbo Boost NAI   

SG2.7 L3 cache ≥ 13.75 MB   

SG2.8 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 1.5TB   

SG2.9 Συνολικά DIMM slots ανά εξυπηρετητή ≥ 12   

SG2.10 Επεξεργαστές με memory access >= 2400 MHz NAI   

SG2.11 Μέγιστος αριθμός φιλοξενίας GPUs ≥ 4   

SG2.12 Expansion slots: PCI-E 3.0 X16 slots ≥ 4   

SG2.13  Expansion slots: PCI-E 3.0 x32 Riser Slot ≥1   

SG2.14 
Ελεύθερες θύρες επέκτασης βασισμένες σε 

PCI express τεχνολογία μετά την τοποθέτηση 
4x GPU cards 

≥ 4   

SG2.15 
Expansion slots: M.2 (supports M.2 SATA & 

NVMe) 
ΝΑΙ   

SG2.16 
Ημερομηνία ανακοίνωσης του επεξεργαστή 

εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 ή 
νεότερη 

NAI   

SG3 Μνήμη (RAM) 

SG3.1 
Ποσότητα προσφερομένων memory DIMMS 

ανά εξυπηρετητή 
≥ 8   

SG3.2 Προσφερόμενη Μνήμη ανά εξυπηρετητή ≥ 256 GB   

SG3.3 Τύπος προσφερόμενης Μνήμης εξυπηρετητή 
32GB DDR4-2400, 

ECC Registered 
  

SG4 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι 

SG4.1 Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SATA 3 1   



27 

 

SG4.2 
Δυνατότητα φιλοξενίας (2) δίσκων 2.5” hot-

swap 
ΝΑΙ   

SG4.3 
Δυνατότητα μετατροπής των δίσκων Hot-

swap σε U.2 NVMe 
ΝΑΙ   

SG4.4 
Δυνατότητα φιλοξενίας (2) εσωτερικών 

(internal) δίσκων 2.5” 
ΝΑΙ   

SG4.5 Αριθμός προσφερόμενων δίσκων ≥ 1   

SG4.6 Τύπος προσφερόμενων δίσκων 
2.5” SSD 240GB, 

SATA 
  

SG5 Ελεγκτές Δικτύου 

SG5.1 Αριθμός θυρών Ethernet 10GBase-T ≥ 2   

SG6 Ελεγκτής διαχείρισης 

SG6.1 
Ξεχωριστή θύρα τύπου Ethernet 

(10/100/1000Base-Tx) για τη διαχείριση του 
συστήματος 

ΝΑΙ   

SG6.2 
Λογισμικό για πλήρη απομακρυσμένη 

διαχείριση του συστήματος 
ΝΑΙ   

SG7 Graphic Processing Units (GPUs) 

SG7.1 Προσφερόμενος αριθμός GPUs ≥ 2   

SG7.2 GPUs Form Factor SMX2   

SG7.3 Μνήμη GPU 16GB HBM2   

SG7.4 System Interface NVLink   

SG7.5 Interconnect Bandwidth 300GB/sec   

SG7.6 Μέθοδος απαγωγής θερμότητας Passive Cooling   

SG8 Λοιπά Χαρακτηριστικά 

SG8.1 
Δύο (2) τροφοδοτικά τουλάχιστον 2000W σε 
διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (redundant) 

αποδοτικότητας τουλάχιστον 96%+ 
ΝΑΙ   

SG8.2 
Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας 

εν ώρα λειτουργίας (hot plug) 
ΝΑΙ   

SG8.3 (7) Heavy duty fans ΝΑΙ   

SG9 Εγγύηση 

SG9.1 

Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα 
μέρη και υποσυστήματα 

συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 
και της εργασίας 

≥ 3 έτη και ≥ 5 έτη 
για τους 

σκληρούς 
δίσκους 

  

SG9.2 
Απόκριση για το H/W, On-site την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από τη διάγνωση της βλάβης 
ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

SS Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές εξυπηρετητή B 

SS1 Γενικά 

SS1.1 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 

κατασκευής 
ΝΑΙ   

SS1.2 Αριθμός Μονάδων 2   

SS1.3 FORM: Rack mounted 1U ΝΑΙ   

SS1.4 
Το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης 
πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς 

εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. 
ΝΑΙ   

SS1.5 
Το σύνολο του  προσφερόμενου εξοπλισμού 

πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. 
NAI   

SS2 Μητρική (motherboard) - cpu 

SS2.1 
Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) 

ανά μονάδα εξυπηρετητή 
2   

SS2.2 
Επεξεργαστές με τουλάχιστον 14 πυρήνες ανά 

επεξεργαστή 
NAI   

SS2.3 
Επεξεργαστές με τουλάχιστον 28 threads ανά 

επεξεργαστή 
NAI   

SS2.4 Προσφερόμενοι επεξεργαστές ανά server 2   

SS2.5 Ταχύτητα (clock speed) επεξεργαστή ≥ 2.2 GHz   

SS2.6 Υποστήριξη Turbo Boost NAI   

SS2.7 L3 cache ≥ 19.25 MB   

SS2.8 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 1.5TB   

SS2.9 Συνολικά DIMM slots ανά εξυπηρετητή ≥ 12   

SS2.10 Επεξεργαστές με memory access >= 2400 MHz NAI   

SS2.11 
Expansion slots: PCI-E 3.0 X16 (Full Height, Full 

Length) 
≥ 4   

SS2.12 Expansion slots: PCI-E 3.0 X16 (Low Profile) ≥ 2   

SS2.13 Μέγιστος αριθμός φιλοξενίας GPUs ≥4   

SS2.14 
Expansion slots: M.2 (supports M.2 SATA & 

NVMe) 
ΝΑΙ   

SS2.15 
Ημερομηνία ανακοίνωσης του επεξεργαστή 

εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 ή 
νεότερη 

NAI   

SS3 Μνήμη (RAM) 

SS3.1 
Ποσότητα προσφερομένων memory DIMMS 

ανά εξυπηρετητή 
≥ 8   

SS3.2 Προσφερόμενη Μνήμη ανά εξυπηρετητή ≥ 256 GB   

SS3.3 Τύπος προσφερόμενης Μνήμης εξυπηρετητή 
32GB DDR4-2400, 

ECC Registered 
  

SS4 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι 

SS4.1 Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SATA 3 1   

SS4.2 
Δυνατότητα φιλοξενίας (2) δίσκων 2.5” hot-

swap 
ΝΑΙ   
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SS4.3 
Δυνατότητα φιλοξενίας (2) εσωτερικών 

(internal) δίσκων 2.5” 
ΝΑΙ   

SS4.4 Αριθμός προσφερόμενων δίσκων ≥ 1   

SS4.5 Τύπος προσφερόμενων δίσκων 
2.5” SSD 240GB, 

SATA 
  

SS5 Ελεγκτές Δικτύου 

SS5.1 Αριθμός θυρών Ethernet 10GBase-T ≥ 2   

SS6 Ελεγκτής διαχείρισης 

SS6.1 
Ξεχωριστή θύρα τύπου Ethernet 

(10/100/1000Base-Tx) για τη διαχείριση του 
συστήματος 

ΝΑΙ   

SS6.2 
Λογισμικό για πλήρη απομακρυσμένη 

διαχείριση του συστήματος 
ΝΑΙ   

SS7 Λοιπά Χαρακτηριστικά 

SS7.1 
Δύο (2) τροφοδοτικά τουλάχιστον 2000W σε 
διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (redundant) 

αποδοτικότητας τουλάχιστον 96%+ 
ΝΑΙ   

SS7.2 
Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας 

εν ώρα λειτουργίας (hot plug) 
ΝΑΙ   

SS7.3 (9) Heavy duty fans ΝΑΙ   

SS8 Εγγύηση 

SS8.1 

Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα 
μέρη και υποσυστήματα 

συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 
και της εργασίας 

≥ 3 έτη και ≥ 5 έτη 
για τους 

σκληρούς 
δίσκους 

  

SS8.2 
Απόκριση για το H/W, On-site την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από τη διάγνωση της βλάβης 
ΝΑΙ   

 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από τον κ. Κων/νο Νίκα, Τηλ +30 
210 7724159, email : knikas@cslab.ece.ntua.gr. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟΣ/ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

σε ΤΜΧ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
σε € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, προκειμένου για τη συμπλήρωση και υποβολή του κατωτέρω 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης παραπέμπουμε στα ακόλουθα: 
- Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79§4 Ν.4412/2016 (Α 147)”:    
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-
%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true 
- Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή:  
http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20161125-ΤΕΥΔ_v1.0.doc 
 

Μέρος Ι:  
Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία:  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ. 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 50166 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κων/νος Νίκας 
- Τηλέφωνο: 0030 210 772 4159 
- Ηλ. ταχυδρομείο: knikas@cslab.ece.ntua.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.iccs.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής 
- Κωδικός CPV: 30200000-1 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες) 
                                  48820000-2 (Εξυπηρετητές) 

                                    30237134-7 (Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών) 

                                  30213300-8 (Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές) 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: Προμήθειες 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true
http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20161125-ΤΕΥΔ_v1.0.doc
http://www.iccs.gr/
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Μέρος ΙΙ  
Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα: 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iii ή προβλέπει την 
εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία 
ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την 
ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον 
απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 
εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

 

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv 
: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
 
 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

[] Ναι [] Όχι 
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV:  
Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Α: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxv: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

 



46 

 

Μέρος V:  
Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxvi, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή 
στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Δ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αναφορικά με το πρόγραμμα «E2DATA-European Extreme Performing Big Data Stacks» και την 
Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής για το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.., δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. …………..Διακήρυξης. 
Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα………,  …………..στο γραφείο του Προέδρου του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ., 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9) μεταξύ των συμβαλλόμενων: 
α) του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.», 
εδρεύοντος στην Πολυτεχνειούπολη ΕΜΠ, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 9, στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής, 
νομίμως εκπροσωπούμενο από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, Ομότιμο Καθηγητή Σ.Η.Μ.Μ.Υ. 
Ε.Μ.Π., Ιωάννη Βασιλείου, Διευθυντή, εφεξής αναφερομένου ως το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ» και  
β) του……………, εδρεύοντος…………………, ΤΚ ………… (ΑΦΜ………, Δ.Ο.Υ …………),, καλούμενου εφεξής 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ». 
Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι: 
Ι. Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(ΕΠΙΣΕΥ), αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο 
στην έρευνα, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και τη ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, απολαύον διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του 
ΠΔ 271/1989. Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπως ισχύει τροποποιηθέν 
από το ΠΔ 13/1998, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, 
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω διατάγματα έχουν τροποποιηθεί δυνάμει 
του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές’’, υπό τον τίτλο 
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 
32 του N. 3794/2009 ‘’Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 
(ΕΠΙ).  
IΙ. Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(εφ’ εξής αποκαλούμενο «ΕΠΙΣΕΥ») έχει αναλάβει και υλοποιεί «E2DATA-European Extreme 
Performing Big Data Stacks».  
ΙΙΙ. Το ΕΠΙΣΕΥ για την επέκταση της Υπολογιστικής Υποδομής για το Εργαστήριο Υπολογιστικών 
Συστημάτων (CSlab) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του 
Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ., προκήρυξε τον υπ’ αριθμ. πρωτ. …………….συνοπτικό, λόγω προϋπολογισμού 47.000,00€ 
(απαλλάσσεται ΦΠΑ), διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο της 
οποίας ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ’ αριθμ. ……….προσφορά του, κριθείσα αποδεκτή και σύμφωνη 
προς τη Διακήρυξη, δυνάμει της από  ………. Απόφασης του ΔΣ του Ινστιτούτου, η οποία υιοθέτησε το 
από ………… σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, με προσφερόμενη τιμή, ποσού 
……………………….ΕΥΡΩ (……….€). 
IV. Δυνάμει της από ………………….. έγγραφης πρόσκλησης, αποσταλείσης δια ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, σε εκτέλεση της από …………………. απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, αναφορικά με την 
ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε 
δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………….εγγράφου, φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα 
οποία εγκρίθηκαν ως προς την πληρότητα και τη συμβατότητά τους με τη Διακήρυξη, δυνάμει της 
από …….απόφασης του ΔΣ του Ινστιτούτου, η οποία υιοθέτησε την από………, εισήγηση της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, εξουσιοδοτουμένου του Διευθυντή και Προέδρου ΔΣ, όπως 
υπογράψει την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τους όρους της 
διακήρυξης. 
V. Ο Ανάδοχος διαθέτει και τεκμηριώνει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία, πόρους και 
δυνατότητα εκτέλεσης του περιγραφομένου στη Διακήρυξη συμβατικού έργου. 
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VI.Η εκτέλεση της παρούσης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το σύνολο της σχετικής με 
το αντικείμενό νομοθεσίας. 
συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής για το Εργαστήριο 
Υπολογιστικών Συστημάτων (CSlab) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) στο πλαίσιο του έργου με 
τίτλο «E2DATA-European Extreme Performing Big Data Stacks» και επιστημονικό υπεύθυνο τον 
Καθηγητή κ. Νεκτάριο Κοζύρη.  

Ειδικότερα ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα κάτωθι παραδοτέα: 

«Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:47.000,00€ (ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΠΑ) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

DSK 

Επιτραπέζιος υπολογιστής με: 

• Τύπος κουτιού: Midi Tower PC 
• Επεξεργαστής με 6 cores και ενσωματωμένο επεξεργαστή 
γραφικών 
• 3x PCI-E 3.0 x16 slots 
• 1x HDD 3.5’’, χωρητικότητας  ≥ 1 TB, SATA 

ΤΕΜ 1 

GA 

Κάρτα επιτάχυνσης γραφικών με:  

• 1280 cores 
• 6GB μνήμη GDDR5 με ταχύτητα 8Gbps 
• Συμβατότητα με OpenCL version 1.2 
• Συμβατότητα με CUDA compute capability 6.1 

ΤΕΜ 6 

GB 

Κάρτα επιτάχυνσης γραφικών με:  

• 2048 cores 
• 8GB μνήμη GDDR5 με ταχύτητα 7Gbps 
• Συμβατότητα με OpenCL version 2.0 

ΤΕΜ 3 

SG 

1U Rack Mounted Server με: 

• 2 x CPUs (10 cores ο καθένας) 
• 8x DDR4-2400 RAM, 32GB, ECC Registered 
• 4x PCI-E 3.0 x16 slots 
• 1x SSD 2.5’’, χωρητικότητας  ≥ 240GB, SATA, τύπου 
enterprise 
• 2x GPUs SMX2, NVLink, 16GB HBM2 

ΤΕΜ 1 

SS 

1U Rack Mounted Server με: 

• 2 x CPUs (14 cores ο καθένας) 
• 8x DDR4-2400 RAM, 32GB, ECC Registered 
• 4x PCI-E 3.0 x16 (FHFL) slots, 2x PCI-E 3.0 x16 (LP) slots 
• 1x SSD 2.5’’, χωρητικότητας  ≥ 240GB, SATA, τύπου 
enterprise 

ΤΕΜ 2 

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του 
Αναδόχου. Για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η παράδοση θα γίνει έως 30 ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης στα Γραφεία Διοίκησης ΕΠΙΣΕΥ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων 
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(CSLAB) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. Ηρώων 
Πολυτεχνείου 9, 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
2. Η παραλαβή τους θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης 
Παραδοτέων, με βάση την απόφαση ορισμού της από την Αναθέτουσα Αρχή, και θα περιλαμβάνει 
μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών. 
3. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από 
αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα προβληματικά/ελαττωματικά είδη στο 
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε.  
4. Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 
διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Μετά από την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η 
Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
5. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
6. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει 
αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που 
προορίζεται. Εφόσον κριθεί ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς 
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά 
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν 
την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να 
απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που 
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή 
δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 
7. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016  
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 
παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτο-
βάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα 
του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την αναθέτουσα Αρχή. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής ή απόρριψης. 
8. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον 
προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η 
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά 
καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό 
πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
9. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 
10.  Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση 
υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην 
περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής.  
11.  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη 
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του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν 
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
12.  Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου 
με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 
ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν 
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση 
της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
13.  Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 
την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που 
να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση και  
τιμολόγηση των προς προμήθεια ειδών, έπειτα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
τους, την έκδοση του σχετικού πρακτικού και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών 
εκκαθάρισης της δαπάνης και έκδοσης εντολής πληρωμής αυτής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την πληρωμή είναι τα εξής:  
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
β)Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
2. Η εξόφληση, θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του 
Τιμολογίου αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την είσπραξη του Τιμολογίου.  
3. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει κειμένων Νόμους, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις καθώς και σε παρακράτηση φόρου Εισοδήματος όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ Η ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του 
Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευ-
θύνεται, 
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
2. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  υπέρ 
του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της αναθέτουσας αρχής, ιδίως μετά 
από την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 
4. Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης για τις προμήθειες θα πρέπει να καλύπτει την αντικατάσταση τυχόν 
ελαττωματικών ή μη σύμφωνων με τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών για το σύνολο του έργου. 
5. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης 
του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 
6. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις 
της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό 
όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που 
προ- βλέπεται στο άρθρο 71 του Ν. 4412/2016. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016. 
2.  Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται μονομερώς 
από την Αναθέτουσα Αρχή η σύμβαση με τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει την 
Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς 
προηγούμενη συγκατάθεση του ετέρου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των απαιτήσεων, 
που απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα σε 
Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η σύναψη υπεργολαβίας διέπεται από το άρθρο 131 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 9:  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 
105 του Ν.4412/2016, β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.  
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
5. Το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης διέπεται από το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 10: ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την 
ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια. 
Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους, που 
αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, 
στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα 
τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 
 Η παρούσα σύμβαση. 
 Η υπ’ αριθμ.πρωτ: 5786/08-05-2018 Διακήρυξη για την Προμήθεια για την προμήθεια 
υπολογιστικής υποδομής για το εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. 
 Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 
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 Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 
 Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων, 
ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. 
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ 
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή 
μεθόδους υλοποίησης του Έργου. 
4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε πληροφορία 
που περιήλθε σε αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική Πληροφορία») και 
δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία. 
5. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική, είτε για 
λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των προσωπικών δεδομένων 
των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων της Αναθέτουσας Αρχής, που τα αποκτούν με οποιοδήποτε 
τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου (Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).  
6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της 
υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει 
αμέσως την αναθέτουσα αρχή για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση 
στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α)  Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  
β)  Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 
γ)  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ)  Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
2. Η παρούσα τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης στις περιπτώσεις που 
προβλέπει το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.  

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται 
αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ). 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
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Είναι αυτονόητο, ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, οι οποίες ενδεχόμενα θα 
αναφύονται μεταξύ τους. 

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε  τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το ΕΠΙΣΕΥ     Ο Ανάδοχος 
 
 
 

i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 
την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που 
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

                                                           



55 

 

                                                                                                                                                                                     
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix Πρβλ άρθρο 48. 
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 
79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  
xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  
xxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 
τα τρία έτη. 
xxxv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xxxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


