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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γλωσσάριο ακρωνυμίων

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

ΥΠΟ Υπουργείο Οικονομικών

ΣΔΣ Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων

EEEE Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΔΑ Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης

ΑΔΑΜ Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου

ΚΗΜΔΗΣ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΕΣΗΔΗΣ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΤΠΕ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία

ΟΕ Ομόρρυθμη Εταιρεία

ΕΕ Ετερόρρυθμη Εταιρεία

ΙΚΕ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΕΠΕ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

ΕΒΕΑ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας

ΕΑΑΔΗΣΥ Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΕΕΕΣ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

ΓΕΜΗ Γενικό Εμπορικό Μητρώο

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση

CPV Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο για Δημόσιες 
Συμβάσεις)

e-CERTIS Διασυνοριακά πιστοποιητικά έγγραφα τεκμηρίωσης

NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Κοινή Ονοματολογία των 
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Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων)

TED «Tenders Electronic Daily», το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙSΟ Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

ΕΔΔ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

ΥΔΔ Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού

ΕΠΠ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

ΑΕΠΠ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου 
Αιγαίου

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 
Πόλη Μυτιλήνη 
Ταχυδρομικός Κωδικός 81132
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL411
Τηλέφωνο +30 22510 36142,+30 22510 36148, 

+30 22710 35023
Φαξ +30 22510 36009
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr, 

m.simouli@aegean.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες επί των εγγράφων της 
σύμβασης

Ελένη Κεντέρη, Αρετή Βατζάκα, Μαρία 
Σιμούλη  

Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών 
προδιαγραφών 

Μουχτή Θεοφανώ, e-mail mfan@aegean.gr,       
τηλ.: 22510 36315

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.aegean.gr

1.1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η αναθέτουσα αρχή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ και ανήκει στους φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης).

1.1.3 Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η Εκπαίδευση. 

1.1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες και στη διαδικτυακή πύλη: 
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθ. 27 του Ν. 4412/2016. 

mailto:ekenteri@aegean.gr
mailto:a.vatz@aegean.gr
mailto:m.simouli@aegean.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕΠ-088/1 (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ08810004).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. Πρωτ. 
352/26.02.2018 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5010941. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η δυνατότητα υλοποίησης διατμηματικών μαθημάτων 
μεταξύ των μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη 
η προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης (Εξοπλισμός αιθουσών 
τηλεδιάσκεψης και Εξοπλισμός επέκτασης κεντρικών συστημάτων τηλεκπαίδευσης). Οι 
υποδομές αυτές θα συμπληρώσουν και θα αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες, ώστε να 
καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών 
τηλεκπαίδευσης σε χώρους αυξημένης χωρητικότητας (κατά μέσο όρο 65 ατόμων) όπως 
αμφιθέατρα ή και χώρους ειδικών χρήσεων όπως εργαστήρια για την υλοποίηση 
Διατμηματικών Μαθημάτων εξ’ αποστάσεως μεταξύ των μονάδων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

Στην προμήθεια του εξοπλισμού για την υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
μάθησης περιλαμβάνονται: Υποδομές Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης,  και εργασίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού, καθώς και εκπαίδευσης συγκεκριμένου 
αριθμού προσωπικού της αναθέτουσας αρχής. 

Στην παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν. 4412/2016 και το κύριο 
αντικείμενό της είναι η προμήθεια εξοπλισμού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε Ομάδες και οι προμήθειες/υπηρεσίες 
κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), ως 
ακολούθως: 

ΟΜΑΔΑ Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α 
Είδους

Κωδικός CPV Περιγραφή CPV
Περιγραφή 

είδους
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητες

Προϋπολογι
σμός Προ 

ΦΠΑ

Ποσοστό  
ΦΠΑ

Α.1.α 38650000-6
Φωτογραφικός 

εξοπλισμός

Κάμερες 
υψηλής 

ανάλυσης 
(HD) 

αυτόματης 
παρακολούθ

Τεμάχιο 3 13.500,00 17%
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ησης ομιλητή 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Α.1.α 38650000-6
Φωτογραφικός 

εξοπλισμός

Κάμερες 
υψηλής 

ανάλυσης 
(HD) 

αυτόματης 
παρακολούθ
ησης ομιλητή 

(Λήμνο) 

Τεμάχιο 3 13.500,00 24%

Σύνολα 
Α.1.α

    6 27.000,00

Α.1.β 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Μετατροπέα
ς σήματος 

HDMI σε SDI 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη)

Τεμάχιο 3 240,00 17%

Α.1.β 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Μετατροπέα
ς σήματος 

HDMI σε SDI 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 80,00 24%

Σύνολα 
Α.1.β

4 320,00

Α.1.γ 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Μετατροπέα
ς σήματος 

SDI σε HDMI 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 3 240,00 17%

Α.1.γ 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Μετατροπέα
ς σήματος 

SDI σε HDMI 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 80,00 24%

Σύνολα 4 320,00
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Α.1.γ

Α.2 32232000-8 Εξοπλισμός 
τηλεδιασκέψεων

Σύστημα 
Τηλεδιάσκεψ

ης (Χίο, 
Σάμο, 

Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 4 45.300,00 17%

Α.2 32232000-8 Εξοπλισμός 
τηλεδιασκέψεων

Σύστημα 
Τηλεδιάσκεψ

ης (Λήμνο) 
Τεμάχιο 1 11.325,00 24%

Σύνολα 
Α.2

5 56.625,00

Α.3 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Oθόνη 100" 
προβολής 
εικόνων 
υψηλής 

αντίθεσης με 
Laser DLP 

UST Projector 
1920x1080 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 4 28.520,00 17%

Α.3 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Oθόνη 100" 
προβολής 
εικόνων 
υψηλής 

αντίθεσης με 
Laser DLP 

UST Projector 
1920x1080 

(Λήμνο) 

Τεμάχιο 2 14.260,00 24%

Σύνολα 
Α.3

6 42.780,00

Α.4 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Μεταγωγέας 
διαβαθμιστή

ς (scaler) 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 1.580,00 24%
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Σύνολα 
Α.4

1 1.580,00

Α.5.α 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Οθόνη 
προβολής 

απομακρυσμ
ένων 

συμμετεχόντ
ων τύπου Α 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 2 2.470,00 17%

Α.5.α 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Οθόνη 
προβολής 

απομακρυσμ
ένων 

συμμετεχόντ
ων τύπου Α 

(Λήμνο) 

Τεμάχιο 5 6.175,00 24%

Σύνολα 
Α.5.α

7 8.645,00

Α.5.β 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Οθόνη 
προβολής 

απομακρυσμ
ένων 

συμμετεχόντ
ων τύπου Β 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 1 2.790,00 17%

Σύνολα 
Α.5.β

1 2.790,00

Α.6 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Scaler, Βίντεο 
μεταγωγέας 

8x4 με 
Μονάδα 

Ψηφιακής 
Επεξεργασία 

Σημάτων 
Ήχου και 

Αυτόματης 

Τεμάχιο 3 26.520,00 17%
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Ακύρωση 
Ηχούς (AEC) 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Α.6 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Scaler, Βίντεο 
μεταγωγέας 

8x4 με 
Μονάδα 

Ψηφιακής 
Επεξεργασία

ς Σημάτων 
Ήχου και 

Αυτόματης 
Ακύρωση 

Ηχούς (AEC) 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 8.840,00 24%

Σύνολα 
Α.6

4 35.360,00

Α.7 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Ενισχυτής -
Διανομέας 
HDMI 1x2 

(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 6 1.320,00 17%

Α.7 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Ενισχυτής -
Διανομέας 
HDMI 1x2 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 220,00 24%

Σύνολα 
Α.7

7 1.540,00

Α.8 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Επίτοιχος 
πομπός 

μετάδοσης  
δύο εισόδων, 

ψηφιακού 
σήματος 
HDMI και 

αναλογικού 

Τεμάχιο 3 2.610,00 17%
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VGA + Audio, 
με 

ενσωμάτωση 
ήχου(Χίο, 

Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Α.8 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Επίτοιχος 
πομπός 

μετάδοσης  
δύο εισόδων, 

ψηφιακού 
σήματος 
HDMI και 

αναλογικού 
VGA + Audio, 

με 
ενσωμάτωση 
ήχου (Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 870,00 24%

Σύνολα 
Α.8

4 3.480,00

Α.9 30200000-1

Εξοπλισμός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
προμήθειες

Desktop PC, 
με Οθόνη 
αφής και 

HDMI το USB 
grabber (Χίο, 

Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 3 7.020,00 17%

Α.9 30200000-1

Εξοπλισμός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
προμήθειες

Desktop PC, 
με Οθόνη 
αφής και 

HDMI το USB 
grabber 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 2.340,00 24%

Σύνολα 
Α.9

4 9.360,00

Α.10 32300000-6
Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 

Εξοπλισμός 
τοπικής 

καταγραφής  

Τεμάχιο 3 14.160,00 17%
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αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

και streaming 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Α.10 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Εξοπλισμός 
τοπικής 

καταγραφής  
και streaming 

(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 4.720,00 24%

Σύνολα 
Α.10

4 18.880,00

Α.11 30231320-6 Οθόνες αφής

Οθόνη αφής 
ελέγχου AV 
εξοπλισμού 
και μονάδα 

ελέγχου 
γεωγραφικο

ύ εντοπισμού 
ενσύρματων 
μικροφώνων 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 3 11.895,000 17%

Α.11.α 30231320-6 Οθόνες αφής

Οθόνη αφής 
ελέγχου AV 
εξοπλισμού 
και μονάδα 

ελέγχου 
γεωγραφικο

ύ εντοπισμού 
ενσύρματων 
μικροφώνων 

(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 3.965,00 24%

Σύνολα 
Α.11

4 15.860,00

Α.12.α 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ασύρματων 

μικροφώνων 
: Κεντρική 
Μονάδα 4 

Τεμάχιο 3 5.970,00 17%
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καναλιών 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Α.12.α 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ασύρματων 

μικροφώνων 
: Κεντρική 
Μονάδα 4 
καναλιών 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 1.990,00 24%

Σύνολα 
Α.12.α

4 7.960,00

Α.12.β 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ασύρματων 

μικροφώνων 
: Κεντρική 
Μονάδα 2 
καναλιών 

(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 1 1.820,00 17%

Σύνολα 
Α.12.β

1 1.820,00

Α.12.γ 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ασύρματων 

μικροφώνων 
: Φορητό 

μικρόφωνο 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 4 1.600,00 17%

Α.12.γ 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ασύρματων 

μικροφώνων 
: Φορητό 

μικρόφωνο 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 400,00 24%

Σύνολα 
Α.12.γ

5 2.000,00
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Α.12.δ 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ασύρματων 

μικροφώνων 
: XLR 

ασύρματος 
προσαρμογέ

ας 
δυναμικών 

μικροφώνων 
χειρός (Χίο, 

Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 4 1.560,00 17%

Α.12.δ 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ασύρματων 

μικροφώνων 
: XLR 

ασύρματος 
προσαρμογέ

ας 
δυναμικών 

μικροφώνων 
χειρός 

(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 390,00 24%

Σύνολα 
Α.12.δ

5 1.950,00

Α.12.ε 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ασύρματων 

μικροφώνων 
: Δυναμικό 
μικρόφωνο 
χειρός (Χίο, 

Σάμο, 
Μυτιλήνη)

Τεμάχιο 4 1.040,00 17%

Α.12.ε 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ασύρματων 

μικροφώνων 
: Δυναμικό 
μικρόφωνο 

χειρός 

Τεμάχιο 1 260,00 24%
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(Λήμνο) 

Σύνολα 
Α.12.ε

5 1.300,00

Α.13.α 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ενσύρματων 
μικροφώνων 

: Κεντρική 
Μονάδα 

(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 3 3.780,00 17%

Α.13.α 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ενσύρματων 
μικροφώνων 

: Κεντρική 
Μονάδα 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 1.260,00 24%

Σύνολα 
Α.13.α

4 5.040,00

Α.13.β 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ενσύρματων 
μικροφώνων 
: Επιτραπέζια 

Μονάδα 
Συντονιστή & 
Συμμετεχόντ

ων (Χίο, 
Σάμο, 

Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 5 915,00 17%

Α.13.β 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ενσύρματων 
μικροφώνων 
: Επιτραπέζια 

Μονάδα 
Συντονιστή & 
Συμμετεχόντ
ων (Λήμνο) 

Τεμάχιο 37 6.771,00 24%

Σύνολα 
Α.13.β

42 7.686,00
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Α.13.γ 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ενσύρματων 
μικροφώνων 

: Μονάδα 
Συμμετεχόντ
ων χωνευτού 
τύπου (Χίο, 

Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 93 21.390,00 17%

Σύνολα 
Α.13.γ

93 21.390,00

Α.13.δ 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ενσύρματων 
μικροφώνων 
: Μικρόφωνα 
Επιτραπέζιων 

Μονάδων 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 98 9.114,00 17%

Α.13.δ 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Σύστημα 
ενσύρματων 
μικροφώνων 
: Μικρόφωνα 
Επιτραπέζιων 

Μονάδων 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 37 3.441,00 24%

Σύνολα 
Α.13.δ

135 12.555,00

Α.14 32343000-9 Ενισχυτές
Ενισχυτής 

(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 3 2.115,00 17%

Α.14 32343000-9 Ενισχυτές
Ενισχυτής 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 705,00 24%

Σύνολα 
Α.14

4 2.820,00

Α.15 32300000-6
Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 

Ηχεία (σε 
ζεύγη) (Χίο, 

Σάμο, 

Τεμάχιο 3 1.200,00 17%
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εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Μυτιλήνη) 

Σύνολα 
Α.15

3 1.200,00

Α.16 32400000-7 Δίκτυα

Καμπίνα 
(RACK) 

εγκατάσταση
ς εξοπλισμού 

(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 3 2.025,00 17%

Α.16 32400000-7 Δίκτυα

Καμπίνα 
(RACK) 

εγκατάσταση
ς εξοπλισμού 

(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 675,00 24%

Σύνολα 
Α.16

4 2.700,00

Α.17 39100000-3 Έπιπλα

Μεταλλική 
κατασκευή 

για την 
προσαρμογή 
ενσύρματων 
μικροφώνων 
στα έδρανα 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 1 2.855,00 17%

Σύνολα 
Α.17

1 2.855,00

Α.18 39100000-3 Έπιπλα

Ξύλινη 
κατασκευή 
έδρας με 

κάλυμμα για 
την 

ενσωμάτωση 
εξοπλισμού 

οθονών αφής 
(Χίο, Σάμο, 

Τεμάχιο 3 1.995,00 17%
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Μυτιλήνη) 

Α.18 39100000-3 Έπιπλα

Ξύλινη 
κατασκευή 
έδρας με 

κάλυμμα για 
την 

ενσωμάτωση 
εξοπλισμού 

οθονών αφής 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 665,00 24%

Σύνολα 
Α.18

4 2.660,00

Α.19 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Oθόνη 92" 
προβολής 
εικόνων 
υψηλής 

αντίθεσης 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 2 6.740,00 17%

Σύνολα 
Α.19

2 6.740,00

Α.20 30100000-0

Μηχανήματα 
γραφείου, 
εξοπλισμός και 
προμήθειες 
εκτός από 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, 
εκτυπωτές και 
έπιπλα

Προβολικό 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 2 3.640,00 17%

Σύνολα 
Α.20

2 3.640,00

Α.21 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Ηχοστήλες 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 4 800,00 17%

Α.21 32300000-6 Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 

Ηχοστήλες Τεμάχιο 6 1.200,00 24%
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συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

(Λήμνο) 

Σύνολα 
Α.21

10 2.000,00

Α.22 31154000-0
Αδιάλειπτα 
τροφοδοτικά 
ρεύματος

Σύστημα 
Αδειάληπτης 

Παροχής 
(UPS) (Χίο, 

Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 2 1.950,00 17%

Α.22 31154000-0
Αδιάλειπτα 
τροφοδοτικά 
ρεύματος

Σύστημα 
Αδειάληπτης 

Παροχής 
(UPS) 

(Λήμνο) 

Τεμάχιο 1 975,00 24%

Σύνολα 
Α.22

3 2.925,00

Α.23.α 39100000-3 Έπιπλα

Καθίσματα & 
Έδρανα: 
Σύστημα 
θέσεων 2 

καθισμάτων 
με ξύλινη 

έδρα,  πλάτη 
και 

μεταλλικό 
σκελετό 

(μπάρα) με 
τα πόδια 

(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 6 3.840,00 17%

Σύνολα 
Α.23.α

6 3.840,00

Α.23.β  39100000-3 Έπιπλα
Καθίσματα & 
Έδρανα:Σύστ
ημα θέσεων 

Τεμάχιο 8 7.640,00 17%
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3 
καθισμάτων 

με ξύλινη 
έδρα και 

πλάτη (Χίο, 
Σάμο, 

Μυτιλήνη) 

Σύνολα 
Α.23.β  

8 7.640,00

Α.23.γ 39100000-3 Έπιπλα

Καθίσματα & 
Έδρανα: 
Σύστημα 
θέσεων 4 

καθισμάτων 
με ξύλινη 
έδρα και 

πλάτη (Χίο, 
Σάμο, 

Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 12 14.700,00 17%

Σύνολα 
Α.23.γ

12 14.700,00

Α.23.δ          
  

39100000-3 Έπιπλα

Καθίσματα & 
Έδρανα: 
Σύστημα 

φιλοξενίας 
μικροφωνικο

ύ 
συστήματος 

συμπεριλαμβ
ανομένης της  

ασφάλισης 
μικροφώνου 
(Χίο, Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 44 3.300,00 17%

Σύνολα 
Α.23.δ          
 

44 3,300,00

Α.24 32300000-6 Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 

Mονάδα 
ελέγχου με 

Τεμάχιο 1 1.385,00 24%
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συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

θύρες RS232 
(Λήμνο) 

Σύνολα 
Α.24

1 1.385,00

Α.25 32300000-6

Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 
εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Ενισχυτής -
Διανομέας 
HDMI 1x4 
(Λήμνο) 

Τεμάχιο 2 704,00 24%

Σύνολα 
Α.25

2 704,00

Α.26 32232000-8 Εξοπλισμός 
τηλεδιασκέψεων

Αναβάθμιση 
Εξοπλισμού 
Κεντρικής 
Υποδομής 

Telepresence 
& Wowza 

Server (Χίο, 
Σάμο, 

Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 1 34.000,00 17%

Σύνολα 
Α.26

1 34.000,00

Α.27 32232000-8 Εξοπλισμός 
τηλεδιασκέψεων

Φορητό 
Σύστημα 

Παραγωγής -
Μαγνητοσκό

πησης & 
Ζωντανής 

μετάδοσης 
εκπαιδεύσεω

ν με 3 
κάμερες (Χίο, 

Σάμο, 
Μυτιλήνη) 

Τεμάχιο 1 48.000,00 17%

Σύνολα 
Α.27

1 48.000,00
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Προϋπολογισμός με ΦΠΑ Ομάδας Α: 506.213,82€

ΟΜΑΔΑ Β
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α 
Είδους

Κωδικός CPV
Περιγραφή 

CPV
Περιγραφή 
υπηρεσίας

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητες
Προϋπολογι

σμός Προ 
ΦΠΑ

Β.1 30233100-2

Μονάδες 
αποθήκευσης 
δεδομένων 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Αποθηκευτικό 
Σύστημα SAN 
(FC/iSCSI)

Τεμάχιο 1 85.470,08 17%

Σύνολo
B.1

1 85.470,08

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ Ομάδας Β: 100.000,00€

Προσφορές υποβάλλονται είτε για τη μία, είτε και για τις δύο ως άνω Ομάδες. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων έξι χιλιάδων 
διακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (606.213,82€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και 24%. 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ της Ομάδας Α: τετρακόσια είκοσι επτά  χιλιάδες τριακόσια 
πενήντα ευρώ (427.350,00€) με ΦΠΑ 17%: πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα 
επτά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (57.557,58) και ΦΠΑ 24%: είκοσι μία χιλιάδες 
τριακόσια έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (21.306,24)

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ της Ομάδας Β: ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια 
εβδομήντα ευρώ και οκτώ λεπτά (85.470,08€) με ΦΠΑ 17%: δεκατέσσερις χιλιάδες 
πεντακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (14.529,91) .

Ειδικότερα:

Πίνακας Προϋπολογισμού Ομάδων

Περιγραφή Ποσό σε € προ 
ΦΠΑ

Ποσό ΦΠΑ 17% Ποσό ΦΠΑ 24% Προϋπολογισμός σε € 
με ΦΠΑ

Ομάδα Α 427.350,00 57.557,58 21.306,24 506.213,82
Ομάδα Β 85.470,08 14.529,91 100.000,00
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Σύνολα 512.820,08 72.087,49 21.306,24 606.213,82

Πίνακας Κατανομών ειδών ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα

Α/Α Τίτλος Είδους
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΧΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΕΣΒΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΗΜΝΟΥ

Κεντρική Υποδομή 
(Μυτιλήνη)

Ομάδα Α : Υποδομές Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης 

Α.1.α

Κάμερες υψηλής 
ανάλυσης (HD) 
αυτόματης 
παρακολούθησης 
ομιλητή

6 1 1 1 3  

Α.1.β
Μετατροπέας σήματος 
HDMI σε SDI

4 1 1 1 1  

Α.1.γ
Μετατροπέας σήματος 
SDI σε HDMI

4 1 1 1 1  

Α.2
Σύστημα 
Τηλεδιάσκεψης 

5 1 1 1 1 1

Α.3

Oθόνη 100" προβολής 
εικόνων υψηλής 
αντίθεσης με Laser DLP 
UST Projector 
1920x1080

6 2
 

2 2
 

Α.4
Μεταγωγέας 
διαβαθμιστής (scaler)

1  1  

Α.5.α

Οθόνη προβολής 
απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων τύπου 
Α

7 1 1 5  
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Α/Α Τίτλος Είδους
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΧΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΕΣΒΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΗΜΝΟΥ

Κεντρική Υποδομή 
(Μυτιλήνη)

Α.5.β

Οθόνη προβολής 
απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων τύπου 
Β

1 1  

Α.6

Scaler, Βίντεο 
μεταγωγέας 8x4 με 
Μονάδα Ψηφιακής 
Επεξεργασίας 
Σημάτων Ήχου και 
Αυτόματης Ακύρωση 
Ηχούς (AEC)

4 1 1 1 1  

Α.7
Ενισχυτής -Διανομέας 
HDMI 1x2

7 2 2 2 1  

Α.8

Επίτοιχος πομπός 
μετάδοσης  δύο 
εισόδων, ψηφιακού 
σήματος HDMI και 
αναλογικού VGA + 
Audio, με ενσωμάτωση 
ήχου

4 1 1 1 1  

Α.9
Desktop PC, με Οθόνη 
αφής και HDMI το USB 
grabber

4 1 1 1 1  

Α.10
Εξοπλισμός τοπικής 
καταγραφής  και 
streaming

4 1 1 1 1  

Α.11

Οθόνη αφής ελέγχου 
AV εξοπλισμού και 
μονάδα ελέγχου 
γεωγραφικού 
εντοπισμού 
ενσύρματων 
μικροφώνων

4 1 1 1 1  
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Α/Α Τίτλος Είδους
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΧΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΕΣΒΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΗΜΝΟΥ

Κεντρική Υποδομή 
(Μυτιλήνη)

Α.12.α

Σύστημα ασύρματων 
μικροφώνων : 
Κεντρική Μονάδα 4 
καναλιών

4 1 1 1 1  

Α.12.β

Σύστημα ασύρματων 
μικροφώνων : 
Κεντρική Μονάδα 2 
καναλιών

1     1

Α.12.γ
Σύστημα ασύρματων 
μικροφώνων : Φορητό 
μικρόφωνο

5 1 1 1 1 1

Α.12.δ

Σύστημα ασύρματων 
μικροφώνων : XLR 
ασύρματος 
προσαρμογέας 
δυναμικών 
μικροφώνων χειρός

5 1 1 1 1 1

Α.12.ε

Σύστημα ασύρματων 
μικροφώνων : 
Δυναμικό μικρόφωνο 
χειρός

5 1 1 1 1 1

Α.13.α
Σύστημα ενσύρματων 
μικροφώνων : 
Κεντρική Μονάδα

4 1 1 1 1  

Α.13.β

Σύστημα ενσύρματων 
μικροφώνων : 
Επιτραπέζια Μονάδα 
Συντονιστή & 
Συμμετεχόντων

42 1 1 3 37  
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Α/Α Τίτλος Είδους
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΧΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΕΣΒΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΗΜΝΟΥ

Κεντρική Υποδομή 
(Μυτιλήνη)

Α.13.γ

Σύστημα ενσύρματων 
μικροφώνων : 
Μονάδα 
Συμμετεχόντων 
χωνευτού τύπου

93 24 22 47   

Α.13.δ

Σύστημα ενσύρματων 
μικροφώνων : 
Μικρόφωνα 
Επιτραπέζιων 
Μονάδων 

135 25 23 50 37  

Α.14 Ενισχυτής 4 1 1 1 1  

Α.15 Ηχεία (σε ζεύγη) 3   3   

Α.16
Καμπίνα (RACK) 
εγκατάστασης 
εξοπλισμού

4 1 1 1 1  

Α.17

Μεταλλική κατασκευή 
για την προσαρμογή 
ενσύρματων 
μικροφώνων στα 
έδρανα

1   1   

Α.18

Ξύλινη κατασκευή 
έδρας με κάλυμμα για 
την ενσωμάτωση 
εξοπλισμού οθονών 
αφής  

4 1 1 1 1  

Α.19
Oθόνη 92" προβολής 
εικόνων υψηλής 
αντίθεσης

2  2    

Α.20 Προβολικό 2  2    
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Α/Α Τίτλος Είδους
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΧΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΕΣΒΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΗΜΝΟΥ

Κεντρική Υποδομή 
(Μυτιλήνη)

Α.21 Ηχοστήλες 10 2 2  6  

Α.22
Σύστημα Αδειάληπτης 
Παροχής (UPS)

3 1 1  1  

Α.23.α

Καθίσματα & Έδρανα: 
Σύστημα θέσεων 2 
καθισμάτων με ξύλινη 
έδρα,  πλάτη και 
μεταλλικό σκελετό 
(μπάρα) με τα πόδια

6  6    

Α.23.β  

Καθίσματα & 
Έδρανα:Σύστημα 
θέσεων 3 καθισμάτων 
με ξύλινη έδρα και 
πλάτη

8  8    

Α.23.γ

Καθίσματα & Έδρανα: 
Σύστημα θέσεων 4 
καθισμάτων με ξύλινη 
έδρα και πλάτη

12 12     

Α.23.δ            

Καθίσματα & Έδρανα: 
Σύστημα φιλοξενίας 
μικροφωνικού 
συστήματος 
συμπεριλαμβανομένης 
της  ασφάλισης 
μικροφώνου

44   44   

Α.24
Mονάδα ελέγχου με 
θύρες RS232

1    1  

Α.25
Ενισχυτής -Διανομέας 
HDMI 1x4

2    2  
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Α/Α Τίτλος Είδους
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΧΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΕΣΒΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΗΜΝΟΥ

Κεντρική Υποδομή 
(Μυτιλήνη)

Α.26

Αναβάθμιση 
Εξοπλισμού Κεντρικής 
Υποδομής 
Telepresence & 
Wowza Server

1     1

Α.27

Φορητό Σύστημα 
Παραγωγής -
Μαγνητοσκόπησης & 
Ζωντανής μετάδοσης 
εκπαιδεύσεων με 3 
κάμερες

1     1

463

Ομάδα Β : Επέκταση αποθηκευτικής υποδομής για καταγραφές τηλεκπαίδευσης

 

Β.1
Αποθηκευτικό 
Σύστημα SAN 
(FC/iSCSI)

1     1

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς βάσει τιμής ανά Ομάδα. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

1. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ A’ 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

3. του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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4. του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159/10.08.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»,

5. του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31/20.03.1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου 
Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», 

6. του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

7. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθ. 1,

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

9. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
10. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
11. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

12. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150) 
13. του άρθρου 5 της απόφασης με αρ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
14. του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
15. του Ν. 3979/2011 (A' 138) και στην κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, 

ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο 
κυρώθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (B' 1301),

16. του Π.Δ. 25/14 (ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014): Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση 
εγγράφων,

17. του Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50): Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα,

18. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
19. του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
20. του άρθρου 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α’ 290/28.12.1998) «Διακίνηση εγγράφων με 

ηλεκτρονικά μέσα», 
21. του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”, 
22. του Ν. 4481/17 (ΦΕΚ-100 Α/20-7-17) : Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για 
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού),

23. του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που 
τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 

24. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
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25. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
26. του άρθρου 107 «Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016»του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 

171/13.11.2017 τ. Α’),
27. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

28. της υπ’ αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018 διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διαπιστωτική  πράξη εκλογής Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ.),

29. της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 7907/03.09.2018 Πράξης Πρυτάνισσας με θέμα «Συγκρότηση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019» (ΑΔΑ: 6ΦΜΩ469Β7Λ-2Ι8),

30. της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 7906/03.09.2018 Πράξης Πρυτάνισσας με θέμα «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» (ΑΔΑ: 
60ΡΦ469Β7Λ-ΤΒ8),

31. της απόφασης της υπ’ αριθμ. 1/13.09.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 5.1 
«Καθορισμός Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 4392/02.10.2018 τ. Β΄), (ΑΔΑ: ΨΓΧΚ469Β7Λ-Β35),

32. Της υπ’ αριθμ. 1/13.09.2018 απόφασης της Συγκλήτου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της 
Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 
4507/12.10.2018 τ. Β’), (ΑΔΑ: ΨΝΓΥ469Β7Λ-1ΧΔ),

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

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

35. της με αριθμ. πρωτ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης με θέμα 
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 –
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς -Διαδικασία ενστάσεων επί 
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015),

36. της με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 Τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ' αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων,
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37. της με αριθμ. πρωτ. 126829/EΥΘΥ1217(1)/08-12-2015 Απόφασης «Σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με 
το άρθ. 22 του Ν. 4314/2014»,

38. της με Α.Π. οικ. 1805/02.08.2017 Πρόσκλησης με κωδικό ΒΑ_ΕΤΠΑ_10a_44 της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Βορείου για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 
«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», 

39.  της απόφασης της υπ’ αριθμ. 87(επαναληπτικής)/23.11.2017 έκτακτης συνεδρίασης 
της Συγκλήτου, θέμα 6.1 «Έγκριση Υποβολής Πρότασης της Πράξης «Προμήθεια 
εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο», στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Βόρειο Αιγαίο», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2β «Υποδομές 
υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού», 

40.  της με αριθμ. πρωτ. 7220/27.11.2017 Πρότασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη 
χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο» 
(ΑΔΑΜ: 18REQ002897657),

41.  του με αριθμ. πρωτ. οικ. 351/26.02.2018 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφ. Β. Αιγαίου για 
την ένταξη της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5010941 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΑΔΑ: 
681Χ7ΛΩ-6Φ9), 

42. της με αριθμ. πρωτ. οικ. 352/26.02.2018 Απόφασης ‘Ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφ. Β. 
Αιγαίου για την πράξη: «Προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5010941 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», 

43. της με αριθμ. πρωτ. 44135/24.04.2018 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Έγκρισης της Ένταξης της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία 
υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, 
Σάμο και Λήμνο» με Κωδικό Έργου 2018ΕΠ08810004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 
«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΧΤΚ465ΧΙ8-2ΥΥ),

44. της υπ’ αρ.102(επαναληπτική)/25.05.2018 Απόφασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 4.2 «Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: 
Προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο», 

45. της υπ΄αριθμ.35/31.05.2018 Απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
θέμα 8.5 «Έγκριση τελικών προδιαγραφών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
δημόσιας διαβούλευσης, για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης για τις 
ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμου και Λήμνο»,

46. της με την υπ. αριθμ. 108(επαναληπτική)/02.08.2018 Απόφασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 4.1 «Έγκριση Τροποποίησης Πρότασης της Πράξης 
«Προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο», στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Βόρειο Αιγαίο», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2β «Υποδομές 
υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού»,
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47. της με αριθμ. πρωτ. 7321/07.08.2018 αίτησης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης 
προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π Περιφέρειας Β. Αιγαίου,

48. της με αριθμ. πρωτ. οικ. 2262/05.10.2018 Απόφασης Τροποποίησης της Πράξης 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5010941 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» 
(ΑΔΑ:ΩΨΩΣ7ΛΩ-5ΞΖ),

49. της υπ’ αρ.03/29.11.2018 Απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 
12.1 «‘Ένταξη της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών 
για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο», (ΑΔΑΜ: 
18REQ004108313), ως έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, 

50. της υπ΄αριθμ.1/21.01.2019 Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου θέμα 5.30 «Έγκριση τελικών προδιαγραφών μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για τον διαγωνισμό "Προμήθεια εξοπλισμού για 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και 
Λήμνο"»,

51. της υπ’ αριθμ 160/23.01.2019 με αριθμ. πρωτ. εισ. 1018/01.02.2019 θετικής γνώμης 
της ΕΥΔ του ΕΠ. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με Θέμα «Έγκριση Διακήρυξης για το 
Υποέργο « Προμήθεια εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο» της Πράξης 5010941, 

 
52. της υπ’ αρ.4/20.02.2018 Απόφασης συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 5.9 «Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών για την προμήθεια εξοπλισμού 
τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμου και 
Λήμνο και έγκριση τευχών του Διαγωνισμού  με ΑΔΑ 9Ι8Υ469Β7Λ-ΗΔΕ,

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η ημερομηνία 
ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 01.04.2019 και ώρα 15:00 
μ.μ.
Έντυπη προσφορά: Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 
ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος, στις 05.04.2019, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 11:00 π.μ., Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με την παρ. 2.1.3 της παρούσας.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
25/02/2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης όπως απεστάλη στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 
57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (αρ. ΦΕΚ 1781), καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περ. 
16 της παρ. 4 του άρθ. 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 
70344.

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον 
περιφερειακό και τοπικό τύπο σύμφωνα με τα άρθ. 66, 377 παρ. 1 περ.35 & 59 και 
το άρθ. 379 παρ. 10 και 12 του Ν. 4412/2016 στις εφημερίδες: 

 Δημοκράτης
 Τα Νέα της Λέσβου
 Χιώτικη Διαφάνεια

 Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54). 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει αναλογικά τον/τους 
ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 και των παρ. 10, 12 του άρθ. 
379 του Ν. 4412/201. Τα έξοδα αθροιστικά δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων εκατό 
ευρώ (1.100,00€) με ΦΠΑ, μετά από την προ-κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την 
ΥΔΔ. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού η δαπάνη θα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

1.7.1 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,
γ) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές τις πληροφορίες και να μη 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο οποιαδήποτε έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την 
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με 
την προμήθεια που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
αναθέτουσας αρχής.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης της σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
1. η προκήρυξη όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 
2. η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ως άνω Συστήματος.
Τα πλήρη έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται επίσης, από την ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54).

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και 
στις 22/03/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. και απαντώνται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων να είναι 
υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών 
σύμφωνα με τα άρθ. 60, παρ. 3 και 67, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, 
καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της αναθέτουσας αρχής επί ερωτημάτων των 
ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα 
αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό 
τόπο της αναθέτουσας αρχής 
(http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54). 

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται, αντίστοιχα, η 
κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
επιχείρηση, με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 

http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
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το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 
τους συμμετέχοντες τη μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την 
ακριβή εκτίμηση της προσφοράς, εντός ορισμένου διαστήματος, με μέριμνα και δαπάνες 
του προσφέροντος.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
συμμετέχοντα, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2, 4.1 και 6.7 της παρούσας διακήρυξης 
εκδίδονται 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. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υπoδείγματα 
1 , 2 και 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III της παρούσας διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,  (ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία 
περί δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 - Α’ 
139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ 
ΦΠΑ, της/των Ομάδας/ων για την/ις οποία/ες υποβάλλεται η προσφορά.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλες τις Ομάδες το ποσό αυτό ανέρχεται στις 
10.260,00€ (δέκα χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ).
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες Ομάδες το ποσό ανέρχεται 
στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, προ ΦΠΑ, της/των Ομάδας/ων με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α ΟΜΑΔΕΣ Εκτιμώμενη αξία 
προ ΦΠΑ (€)

Αξία 
Εγγυητικής 

Συμμετοχής (€)
1 ΟΜΑΔΑ Α: 427.350,00 8.550,00
2 ΟΜΑΔΑ Β: 85.470,08 1.710,00
 ΣΥΝΟΛΑ 512.820,08 10.260,00

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III της παρούσας διακήρυξης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση.
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα να καταθέσει μία εγγυητική 
επιστολή για το σύνολο των Ομάδων που συμμετέχει.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες υπό τις κάτωθι 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών. 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει 
ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης 
από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπη) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 
(Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.
Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 
στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
1. Όταν 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 
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2. Όταν 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. 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 οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους.
ή/και

3. Όταν 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: α) 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 β) 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 α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Επισημαίνεται ότι το αντίστοιχο αποδεικτικό μέσο πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν. 4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,

(γ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
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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,
(δ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 
στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 εκτός της περίπτωσης (δ) η περίοδος αυτή 
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. 3 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη 
των επανορθωτικών μέτρων εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθ. 
73 του Ν. 4412/2016.

2.2.3.5 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθ. 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτής, και 
να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Επισημαίνεται ότι το αντίστοιχο 
αποδεικτικό μέσο πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
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τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (αθροιστικά σε περίπτωση 
ενώσεως/κοινοπραξίας) απαιτείται να διαθέτουν (ως ελάχιστη απαίτηση οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας): 
α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι 2015, 
2016, 2017 συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, ίσο ή μεγαλύτερο του 
100% του συνολικού προϋπολογισμού της Ομάδας/ων, αθροιστικά για τα παραπάνω έτη, 
για την/τις οποία/ες συμμετέχει/ουν στο διαγωνισμό, συναρτήσει της ημερομηνίας 
δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση 
όπου ο οικονομικός φορέας έχει λιγότερο από τρία έτη λειτουργίας ή διαθέτει το 
ζητούμενο από τη διακήρυξη αντικείμενο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, 
εφόσον προσκομίσει κατάλογο παραδόσεων ισόποσης αξίας για το αντίστοιχο διάστημα 
που λειτουργεί, δεν αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
β) στις καταστάσεις οικονομικών στοιχείων/αποτελεσμάτων της επιχείρησης να μην 
αποτυπώνεται περισσότερες από μια φορά αρνητικό αποτέλεσμα για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις (το αποτέλεσμα θα αφορά στα καθαρά κέρδη προ φόρων).
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

Για την Ομάδα Α: Υποδομές Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης
Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, (ως ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις 
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ποσού ίσου με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της 
ομάδας
Β) να διαθέτουν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με πιστοποιήσεις των οίκων κατασκευής 
ή συνεργαζόμενων με αυτούς φορέων για την τεχνική επάρκεια στην εκτέλεση εργασιών 
σχεδίασης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης του κυριότερου οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει:

 Ενσύρματα μικρόφωνα και συστήματα ελέγχου μικροφώνων,
 Ενισχυτές/μίκτες ήχου και ηχεία,
 Προβολικά συστήματα,
 Κάμερες και συστήματα ελέγχου καμερών,
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 Συστήματα τηλεδιάσκεψης,
 Συστήματα μετάδοσης εικονορροών (AV streaming),
 Ενισχυτές σημάτων βίντεο και ήχου.

Γ) να διαθέτουν ISO 9001/2008 ή ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των κάτωθι προϊόντων:

Παράρτημα 
Τεχνικών 
Προδιαγραφών

Είδος

Α.1.α Κάμερες υψηλής ανάλυσης (HD) αυτόματης παρακολούθησης ομιλητή

Α.2 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης 

Α.3 Oθόνη 100" προβολής εικόνων υψηλής αντίθεσης με Laser DLP UST Projector 1920x1080

Α.4 Μεταγωγέας διαβαθμιστής (scaler)

Α.5.α Οθόνη προβολής απομακρυσμένων συμμετεχόντων τύπου Α

Α.5.β Οθόνη προβολής απομακρυσμένων συμμετεχόντων τύπου Β

Α.6
Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης 
Ακύρωση Ηχούς (AEC)

Α.7 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x2

Α.8
Επίτοιχος πομπός μετάδοσης  δύο εισόδων, ψηφιακού σήματος HDMI και αναλογικού VGA + Audio, 
με ενσωμάτωση ήχου

Α.9 Desktop PC

Α.10 Εξοπλισμός τοπικής καταγραφής  και streaming

Α.11
Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και μονάδα ελέγχου γεωγραφικού εντοπισμού ενσύρματων 
μικροφώνων

Α.12.α Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : Κεντρική Μονάδα 4 καναλιών
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Α.12.β Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : Κεντρική Μονάδα 2 καναλιών

Α.12.γ Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : Φορητό μικρόφωνο

Α.12.δ Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : XLR ασύρματος προσαρμογέας δυναμικών μικροφώνων χειρός

Α.12.ε Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : Δυναμικό μικρόφωνο χειρός

Α.13.α Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων : Κεντρική Μονάδα

Α.13.β Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων : Επιτραπέζια Μονάδα Συντονιστή & Συμμετεχόντων

Α.13.γ Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων : Μονάδα Συμμετεχόντων χωνευτού τύπου

Α.13.δ Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων : Μικρόφωνα Επιτραπέζιων Μονάδων 

Α.14 Ενισχυτής

Α.15 Ηχεία (σε ζεύγη)

Α.16 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού

Α.19 Οθόνη 92" προβολής εικόνων υψηλής αντίθεσης

Α.20 Προβολικό

Α.23.α
Καθίσματα & Έδρανα: Σύστημα θέσεων 2 καθισμάτων με ξύλινη έδρα,  πλάτη και μεταλλικό σκελετό 
(μπάρα) με τα πόδια

Α.23.β  Καθίσματα & Έδρανα: Σύστημα θέσεων 3 καθισμάτων με ξύλινη έδρα και πλάτη

Α.23.γ Καθίσματα & Έδρανα: Σύστημα θέσεων 4 καθισμάτων με ξύλινη έδρα και πλάτη

Α.24 Μονάδα ελέγχου με θύρες RS232

Α.25 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x4
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Α.26 Αναβάθμιση Εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής Telepresence 

Για την Ομάδα Β: Επέκταση αποθηκευτικής υποδομής για καταγραφές τηλεκπαίδευσης
Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, (ως ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις του 
συγκεκριμένου τύπου, ποσού ίσου με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της ομάδας
Β) να διαθέτουν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με πιστοποιήσεις των οίκων κατασκευής 
ή συνεργαζόμενων με αυτούς φορέων για την τεχνική επάρκεια στην εκτέλεση εργασιών 
σχεδίασης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης του αποθηκευτικού εξοπλισμού. 
Γ) να διαθέτουν ISO 9001/2008 ή ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα του αποθηκευτικού συστήματος SAN.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οφείλουν να συμμορφώνονται με το ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή 
ισοδύναμα πιστοποιητικά κατά την έννοια του άρθ. 82 του Ν. 4412/2016.
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθ. 82 παρ.1 
του Ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν πληροί ένα από τα αναφερόμενα 
κριτήρια στις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.7, αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική 
διαδικασία. Επίσης αποκλείεται ο οικονομικός φορέας στην περίπτωση που κάνει χρήση 
της παραγράφου 2.2.8 και ο φορέας στον οποίο στηρίζεται δεν πληροί τα ως άνω 
κριτήρια.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Δύνανται, επίσης, να 
στηρίζονται και στις ικανότητες του/ων υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να 
αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ων της υπό ανάθεσης σύμβασης  
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη από τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθ. 79 
παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με 
το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. 
Η υποβολή του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με το άρθ. 79Α του Ν. 4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως 
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων ή προσφοράς με 
συμμετοχή υπεργολάβου τον οποίο γνωρίζει ο οικονομικός φορέας πριν την κατάθεση της 
προσφοράς του και προτίθεται να του αναθέσει άνω του 30% της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης ή του 
υπεργολάβου.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf αναρτώνται 
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της 
υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Τα αποδεικτικά μέσα αυτής της παραγράφου υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό 
ανάδοχο στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης με τον τρόπο που 
περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της παρούσας 
διακήρυξης.
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και 
κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθ. 105 παρ. 3 περ. γ’ του Ν. 
4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4- 2.2.7).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 
Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τον 
διαχειριστή αυτής ενώ στις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄, πιστοποιητικά που εκδίδονται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
Ειδικότερα: 

1. για την παράγραφο 2.2.3.2, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, εν ισχύ την ημέρα που τα προσκομίζουν, και 
πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγρ/σμού 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 ετών, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Η έκδοση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται στην πύλη του ΣΕΠΕ 
(sepenet.gr) όπου υπάρχει ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και 
αυτοματοποιημένης απάντησης. Οι εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς 
χρησιμοποιούν αυτή την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω 
εγγράφου. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του από την εν λόγω ηλεκτρονική 
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υπηρεσία, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην προσκόμιση ένορκης 
βεβαίωσης.
Για τις περιπτώσεις οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν προσωπικό για το 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού. Για 
την απόδειξη του ανωτέρου λόγου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέτουν 
ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, 
και επιπλέον 
Υπεύθυνη Δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, εφόσον ο 
οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και 

2. για την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Tα πιστοποιητικά στην περίπτωση 
ΟΕ, ΕΕ & ΙΚΕ θα αφορούν την εταιρεία και τους ομόρρυθμους εταίρους, ενώ στις 
ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ την εταιρεία. 
Ειδικότερα, για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, 
τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 
το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, 
όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην 
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, ο διαγωνιζόμενος θα 
αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά, τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα 
καλύπτει, επίσης, την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την 
πληρότητα και το περιεχόμενο των επιμέρους δικαιολογητικών. Οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
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αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.3.

γ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, εκτός περ. δ΄, Υπεύθυνη Δήλωση 
του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι εν λόγω λόγοι αποκλεισμού.
Για την περ. δ΄ προσκομίζεται πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη διάπραξης 
παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Σε διαφορετική περίπτωση 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι: α) δεν υφίσταται 
τέτοιος πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα που να θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθ. 74 του Ν. 4412/2016.

Ως Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με 
τον Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, το 
οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα κατά τα 
οριζόμενα στο άρθ. 454 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων.
B.2. 
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. 
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξίας) 
προσκομίζουν:
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Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση 
των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος) ή οικονομικών καταστάσεων 
(κατάσταση αποτελεσμάτων, Ε3, Ν) ή ισοζυγίων, των τριών (3) τελευταίων 
κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του 
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, από τα οποία θα 
αποδεικνύεται με ειδική επισήμανση: ο γενικός ετήσιος κύκλος καθώς και το 
θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα (καθαρά κέρδη προ φόρων) της κάθε χρήσης.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο και είναι στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής να κρίνει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την επάρκειά 
του. 
Β.4. 
Για την απόδειξη της πλήρωσης των απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
της παραγράφου 2.2.6: 

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τα στοιχεία τεκμηρίωσης του παρακάτω 
πίνακα*:

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης με επισήμανση στη συνάφεια

Συμβατική Αξία προ 
ΦΠΑ

Διάρκεια 
σύμβασης

Παραλήπτες

*Τα στοιχεία τεκμηρίωσης του πίνακα θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες συμβάσεις ή 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής. 

2. Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το πιστοποιητικό ISO 9001/2008 το οποίο 
παρέχεται από τις κατασκευάστριες εταιρείες και έχει εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων. Τα 
πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να 
βεβαιώνουν την καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.
Να είναι δε, σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β.5. 
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ISO 9001:2008 Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν 
όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθ. 82 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

Β.6. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
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κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρον συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω 
αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι για:

 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή 
πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον 
νόμιμο εκπρόσωπό του.

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμό του Διαχειριστή και απλή 
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή 
πληρεξούσιο εκπροσώπησης.

Β.7.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, σύμφωνα με το 
άρθ. 83 του Ν. 4412/2016 που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις 
ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στην αναθέτουσα αρχή 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

Β.8.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθ. 19 παρ. 2 και του άρθ. 80 
παρ. 6 του Ν. 4412/2016. 

Β.9.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
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αυτών για τον σκοπό αυτό. Η εν λόγω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει είτε από 
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται, είτε από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

Β.10.
Στην περίπτωση ανάθεσης τμήματος της σύμβασης άνω του 30% της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, ο υπεργολάβος υποχρεούται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προβλεπόμενοι στη διακήρυξη 
λόγοι αποκλεισμού.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 
και τους φορείς της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4250/2014. Σημειωτέων η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων & ιδιωτικών εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένα είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθ. 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
διακήρυξης, για το σύνολο της προμήθειας ανά Ομάδα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής σύμφωνα με το άρθ. 96, παρ. 7 
του Ν. 4412/2016.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016, ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε 
από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της άνω Υ.Α. 56902/215 και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθ. 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υ.Α. 56902/215.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της σύμφωνα με το άρθ. 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα 
διακήρυξη.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθ. 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος. Στη 
συνέχεια το Σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία υπογράφονται με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf]. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς 
επισυνάπτουν υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία.
Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος και του υπογεγραμμένου με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 
ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, παράγραφος 1.5 της παρούσας, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο, μόνον τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
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προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και 
σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της 
προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και της 
επισήμανσης της παρ. 2.2.9.2 της παρούσας. 
Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την 
αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να 
εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή 
των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν 
αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 6 του 
άρθ. 22 του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη 
ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή 
άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 
μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 
Σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, 
θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά, επί ποινή απορρίψεως, για την συμμετοχή των 
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθ. 93 περ. 
α΄ του Ν. 4412/2016: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις 
συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη με το οποίο βεβαιώνεται η μη 
ύπαρξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας,
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθ. 72 του Ν. 4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης,
γ) την Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), υπογεγραμμένη 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και 
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συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεσης 
σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.
δ) την Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), υπογεγραμμένη 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, στην οποία δηλώνει το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
ε) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως: 

1. Συμπληρωμένοι οι πίνακες του Μέρους Α, Παράρτημα Ι της παρούσας με τον ίδιο 
τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών για το χρόνο παράδοσης της ζητούμενης προμήθειας.

3. Έγγραφη δήλωση, υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών για τον τρόπο υποστήριξης (χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση 
βλάβης, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών κ.α.) προς την αναθέτουσα αρχή.

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του 
συμμετέχοντος και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 
διακήρυξη αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην ένωση.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 
προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 
Για την συμπλήρωσή του οι οικονομικοί φορείς θα κατευθύνονται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ηλεκτρονική δ/νση: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el όπου
είτε 
α) χρησιμοποιούν το επικουρικό αρχείο .xml, 
είτε 
β) προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΕΕ 
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el) δημιουργούν το ΕΕΕΣ, συμπληρώνουν με 
ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό που αναφέρονται 
στη διακήρυξη, συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και το εκτυπώνουν σε μορφή .pdf 
προκειμένου να το υπογράψουν με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και το 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σχετικό διαγωνισμό, ακολουθώντας τις εξής οδηγίες:

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
Η αναθέτουσα αρχή:

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el, το 
πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων τύπου 
.xml και .pdf τα οποία αναρτά στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Συστήνεται η χρήση του αρχείου .xml για τη 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να το αποθηκεύσει 
στον Η/Υ του και να μεταβεί στη σελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el. Εκεί 
πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο .xml του 
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το Σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων 
πεδίων που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή. Υποχρεωτικά συμπληρώνονται 
και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα πρέπει να 
συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ. 
γ) Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου ο οικονομικός φορέας επιλέγει 
«Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωσή του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να 
εκτυπωθεί ως αρχείο .pdf μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 
εκτύπωσης .pdf). διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα 
δημιουργίας αρχείων .pdf που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac, OSX 
ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 
δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου .pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (ακόμη και αν ο οικονομικός φορέας το έχει 
υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
ε) Το υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών αρχείο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά σε μορφή .pdf στο φάκελο της προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή .xml.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ, είτε με τη χρήση του αρχείου 
.pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα 
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el).
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται και τις οδηγίες - ανακοίνωση της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” στον ιστότοπο:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 

2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα, υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), επί ποινή απορρίψεως, και συντάσσεται συμπληρώνοντας 
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων στην προσφορά 
πρέπει να αναγράφεται και οριοθετείτε με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του 
έργου, που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού 
τιμήματος, που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή) και να 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του 
έργου.
Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη είναι 
απαράβατοι και ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών 
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπληρωθεί 
και να κατατεθεί σύμφωνα με το Παραρτήματα Ι της διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β, Παράρτημα 
I της διακήρυξης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), επί ποινή απορρίψεως, 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας καταθέτει οικονομική προσφορά χωριστά για κάθε 
Ομάδα.
Η τιμή της προμήθειας/υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ, ανά Ομάδα.
Αν στο ηλεκτρονικό Σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “Οικονομική Προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Μέρος 
Β, Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή .pdf. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζει τη σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθ. 102 του Ν. 4412/2016 και 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης όπως καθορίστηκε και 
τεκμηριώθηκε από την αναθέτουσα αρχή. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι από τις 07.04.2020 και μετά, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.5 
της παρούσας διακήρυξης.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
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συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει σύμφωνα με το άρθ. 91 του Ν. 4412/2016, σε κάθε περίπτωση, 
προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα Φακέλου 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά), 2.4.4. (Περιεχόμενα Φακέλου 
Οικονομική Προσφορά/Τρόπος σύνταξης και υποβολής Οικονομικών Προσφορών), 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1. της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. της παρούσας και το άρθ. 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης, 
η) στην οποία υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή 
διαφθοράς, 
θ) η τιμή της οποίας υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως 
καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
 ι) η οποία ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος,
 κ) η οποία δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 
του άρθ. 18 του Ν. 4412/2016. 
λ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές.
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Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, καθόσον στη διακήρυξη 
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) η οποία συγκροτήθηκε 
σύμφωνα με το άρθ. 221 του Ν. 4412/2016, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθ. 100 του Ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05.04.2019 και ώρα 11:00 π.μ. η 
οποία είναι η (4η ) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών.

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που 
θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
παραδεκτή προσφορά.

3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της 
που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
παραδεκτή προσφορά.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθ. 102 του Ν. 
4412/2016.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής 
αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η 
αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του 
ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, 
όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευση της. 
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών 
σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με 
τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητας τους, άρθ. 72 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή  όσων τεχνικών 
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
συντάσσει ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την ως άνω Επιτροπή, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών.  
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα 
με τα ανωτέρω.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω 
πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της 
αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η 
εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων 
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του 
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας 
αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση.
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης 
ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, κατά 
τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθ. 102 του Ν. 4412/2016, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης.
Σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει οι 
προσφέροντες, μπορούν να ζητηθούν διευκρινίσεις αν η προσφορά περιέχει ασάφειες 
ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 
σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. 
Η διευκρίνιση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς 
και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Στην περίπτωση που επίκειται αποκλεισμός από την διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και των εγγράφων της προσφοράς των συμμετεχόντων, η παροχή 
δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω είναι υποχρεωτική.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του Συστήματος στον προσφέροντα, άρθ. 103 του Ν. 
4412/2016, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, (προσωρινό ανάδοχο), και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας 
διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα (προσωρινό ανάδοχο), 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, o οποίος και παραδίδεται στην 
ΕΔΔ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 
επιπλέον ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.3 (Λόγοι Αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.7 (Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής) της παρούσας. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του σύμφωνα με το άρθ. 
104 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016. Ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την 
αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.7 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
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προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθ. 100 του Ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 και μόνο στην 
περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση.
γ) Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ του ΕΠ. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Η πρόσκληση αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 την περιγραφή της προμήθειας,
 το σχέδιο σύμβασης,
 το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
 την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
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, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, θα διέπεται 
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο 
της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, πρακτικά και απόφαση κατακύρωσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη 
σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα 
διακήρυξη, η τεχνική προσφορά του αναδόχου και η οικονομική του προσφορά.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, άρθ. 202 του Ν. 4412/2016, όταν συντρέχουν οι 
εξής προϋποθέσεις:
α) Η ποσότητα της προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη και οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο 
σύνολο τους, 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά/υπηρεσίες,
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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. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, άρθ. 360 του 
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία 
ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 
άλλως  
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης, άρθ. 361 του Ν. 4412/2016.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθ. 363 του Ν. 
4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Π.Δ. 39/04.05.2017, ΦΕΚ 64) 
ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παράβολου και ο τρόπος 
απόδειξης της είσπραξης του. 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 364 του Ν. 
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4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας 
κατά το άρθ. 366 του Ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α΄ του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθ. 365 του Ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθ. 365 του Ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος 
και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία 
εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης 
της προσφυγής, άρθ. 367 του Ν. 4412/2016.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη 
πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η 
υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη 
ενέργεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 367 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθ. 372 
του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 
372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά, άρθ. 372 παρ. 4 
τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ. 106 του Ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα: 
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε 
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή
β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

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

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
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β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) εάν παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

3. 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 αποτέλεσμα της ή να 
αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφανίστηκε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, 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.
5. 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 οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 
όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθ. 29 ή 32, του Ν. 4412/2016 εφόσον, 
στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 
αυτών.
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθ. 72 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενό της να 
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της διακήρυξης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και εφόσον αυτή αντικατασταθεί με 
την εγγύηση Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6.6 της παρούσας διακήρυξης. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται 
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 2 μήνες μεγαλύτερος από 
το συμβατικό χρόνο παράδοσης που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους.
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4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να 
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του 
άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/ων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον 
είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 
σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 
του αναδόχου με υπεργολάβο/ους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθ. 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 
5 και 6 του άρθ. 131 του Ν. 4412/2016. 
Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα 
με τις παρ. 5 και 6 του άρθ. 131, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις 
υπεύθυνες δηλώσεις και των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθ. 79. Ωστόσο, όταν οι 
υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα 
πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5




ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

73

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθ. 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα 
υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης 
με προφορική συμφωνία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθ. 
133 του Ν. 4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθ. 132 
του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

Το συμφωνημένο τίμημα θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΟΠΣ eΠΔΕ κατόπιν των σχετικών 
αιτημάτων χρηματοδότησης της αναθέτουσας αρχής και της καταβολής των πιστώσεων 
από την Διαχειριστική Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό του έργου ως εξής: 
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, σύμφωνα με 
το άρθ. 200, παρ. 4, του Ν. 4412/2016, εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, 
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις,
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την εκάστοτε Επιτροπή,  
σύμφωνα με το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016, εγκεκριμένο από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής,
δ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της 
προμήθειας  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθ. 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθ. 350 
παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και ΚΥΑ αρ. 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). 
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθ. 36 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης, καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση 
της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών της παρ. 6 του άρθ. 36 του Ν. 4412/2016.
Τυχόν κρατήσεις που υποβληθούν με νεότερες διατάξεις. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, άρθ. 203 του Ν. 4412/2016, από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 
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αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου α) στην περ. 
της παρ. 5 του άρθ. 105 του Ν. 4412/2016 και β) εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθ. 206 του Ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθ. 
206 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο, άρθ. 207 του Ν. 4412/2016, 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου 
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, άρθ. 
205 του Ν. 4412/2016,δυνάμει των όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού 
φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),  και 6.3. (Απόρριψη 
παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
σύμφωνα με το άρθ. 205 του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα 
που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 
περ. β’ της παρ. 11 του άρθ. 221 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή.
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Με την επιφύλαξη του άρθ. 370 και της παρ. 2 του άρθ. 371 του Ν. 4412/2016, η ΑΕΠΠ 
αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης που έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθ. 
368 του ιδίου νόμου, εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της 
σύναψης, σύμφωνα με το άρθ. 364 του Ν. 4412/2016, ύστερα από προδικαστική προσφυγή 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  Τα άρθρα 360, 362, 363 και 365 εφαρμόζονται 
αναλόγως στην περίπτωση αυτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθ. 368 – 371 του Ν. 
4412/2016.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας διακήρυξης. Ως 
ημερομηνία έναρξης υπολογισμού του χρόνου παράδοσης νοείται η ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα τεσσάρων (4) 
μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθ. 206 του Ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθ.  207 του Ν. 4412/2016.
Ως τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στα νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου και Λήμνου.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και 
την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται 
τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του 
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή 
και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Κατά τους ελέγχους 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των 
ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 208 του Ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 
με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, 
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής 
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ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 208 
του Ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
Χρόνος Παράδοσης υλικών από τον Ανάδοχο: 4 μήνες το αργότερο από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.
Χρόνος Παραλαβής υλικών από την Επιτροπή: Με την άφιξη του υλικού η Επιτροπή 
συντάσσει Προσωρινό Πρωτόκολλο Παραλαβής και σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από 
την Προσωρινή Παραλαβή του συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του.
Στο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών οι τεχνικοί του Πανεπιστημίου 
θα εγκαταστήσουν, συνδέσουν, ρυθμίσουν (όπου αυτό απαιτείται) τα υλικά και θα τα 
θέσουν σε λειτουργία. Με την λήξη αυτού του διαστήματος και αφού η Επιτροπή 
Παραλαβής της αντίστοιχης Πανεπιστημιακής Μονάδας βεβαιωθεί ότι τα υλικά 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, 
των τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά 
του αναδόχου, μετά από λεπτομερή εξέταση και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες 
ή/και δοκιμές στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική 
παραλαβή των ειδών της Ομάδας και θα συνταχθεί το Οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.
Επιπροσθέτως, για την Ομάδα Α: Υποδομές Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης, θα 
πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού,  από τον 
ανάδοχο, καθώς και εκπαίδευση συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού της αναθέτουσας 
αρχής.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή 
Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων, τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων, καθώς και την κατάθεση της εγγυητικής καλής λειτουργίας.

6.4 Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
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(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος 
του αναδόχου, (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα, 
(4) Σεισμός, (5) Πόλεμος. 
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεστεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με 
την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

6.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 
της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε 
διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 
συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, αυτή θα 
ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.6 Εκχώρηση Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων
Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του συμβατικού τιμήματος της 
υπογραφείσας σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση της αναθέτουσας αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την 
περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιεί το 
σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα. 
Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας 
αναφορικά με την εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της 
τελευταίας. Ειδικότερα δε, εάν λόγω έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης, 
επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω άλλων συναφών περιστάσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σύμβαση ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.

6.7 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 
εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 
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αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 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, η Επιτροπή εισηγείται 
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης, την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 
λειτουργίας, η 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 προβλέπεται στο άρθρο 6.7 της 
παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας. Το χρονικό διάστημα για κάθε είδος, της Ομάδας Α: Υποδομές Αιθουσών 
Τηλεκπαίδευσης, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, καλείται 
«Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Ο ανάδοχος υποχρεούται μέχρι την ημερομηνία 
της οριστικής παραλαβής των ειδών της Ομάδας Α, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συμβατικής αξίας, χωρίς 
ΦΠΑ, διάρκειας τριών (3) ετών.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα 
με το υπόδειγμα 3 στο Παράρτημα III της διακήρυξης 

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα (ελάχιστες 
απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει: 

1. Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό 
διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και 
ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών. Ο 
χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή τους, πλήρως συναρμολογημένων και 
έτοιμων για λειτουργία. 

2. Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα 
λογισμικού (όπου ισχύει).

3. Τα έξοδα αποστολής του εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

4. Τα τακτικά service των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής εφόσον προβλέπονται από τον πίνακα τεχνικών 
προδιαγραφών.

5. Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς ή με Fax ή με 
επιτόπια επίσκεψη από μηχανικό της κατασκευάστριας εταιρείας (όπου αυτό ζητείται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές). Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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6. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε 
όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα 
αναφερθεί στην προσφορά. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
όλες τις νέες εκδόσεις (updates, patches) του λογισμικού (όπου αυτό ζητείται στις τεχνικές 
προδιαγραφές).

8. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας των ειδών της Ομάδας Α, τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση 
βλάβης καθώς και τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει 
τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και επισκευές κατά περίπτωση, με Έγγραφη 
Δήλωση, την οποία έχει συμπεριλάβει στους επιμέρους φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς 
του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόμενη διάρκεια της 
Περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας με δαπάνες του αναδόχου και το Πανεπιστήμιο δεν 
θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή 
χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά 
και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας 
που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε 
αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές 
θα τις κάνει το Πανεπιστήμιο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με 
άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
μικρότερη των τριών (3), απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α: Υποδομές Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 506.213,82 €

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.1.α Κάμερες υψηλής ανάλυσης (HD) 
αυτόματης παρακολούθησης ομιλητή 6 τεμ. 

Α.1.α.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.1.α.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 9001/2008 

ή
ισοδύναμο

Α.1.α.3 Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) ΝΑΙ

Α.1.α.4 Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3 MOS ΝΑΙ

Α.1.α.5
Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1000 
γραμμές ΝΑΙ

Α.1.α.6
Zoom φακού τουλάχιστον 30x για 
διάφραγμα μεταξύ F1.6 και F4.7

ΝΑΙ

Α.1.α.7 Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 16x ΝΑΙ

Α.1.α.8
Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 
μοίρες

ΝΑΙ

Α.1.α.9 Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες ΝΑΙ

Α.1.α.10 Ρύθμιση εστίασης φακού: 
Αυτόματη/Χειροκίνητη ΝΑΙ

Α.1.α.11
Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες 
Εξισορρόπησης Λευκού

ΝΑΙ
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Α.1.α.12
Ρύθμιση κέρδους: 
Αυτόματη/Χειροκίνητη από 0dB-48dB

ΝΑΙ

Α.1.α.13
Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό 
(τουλάχιστον 1 lux)

ΝΑΙ

Α.1.α.14
Σύστημα video σήματος High Definition 
(HD) 1080/50p

ΝΑΙ

Α.1.α.15 Έξοδος σήματος video HDΜΙ ΝΑΙ

Α.1.α.16
Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω 
Ethernet (POE+ )

ΝΑΙ

Α.1.α.17
Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις 
μνήμης για την αποθήκευση 
προκαθορισμένων θέσεων PTZ

ΝΑΙ

Α.1.α.18
Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό 
interface RS422

ΝΑΙ

Α.1.α.19 Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό 
interface εντός τοπικού δικτύου (LAN)

ΝΑΙ

Α.1.α.20 Δυνατότητα ελέγχου από ενσύρματο 
χειριστήριο καμερών (joystick) ΝΑΙ

Α.1.α.21

Δυνατότητα ελέγχου με IR 
τηλεχειριστήριο, το οποίο θα 
περιλαμβάνεται (στο σύνολο των 2 
καμερών)

ΝΑΙ

Α.1.α.22 Υποστήριξη αναστροφής εικόνας ΝΑΙ

Α.1.α.23 Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή ΝΑΙ

Α.1.α.24 Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο 
τοίχο

ΝΑΙ

Α.1.α.25 Χρώμα σώματος κάμερας: Λευκό ΝΑΙ

Α.1.α.26
Να προσφερθεί IR ένα (1) 
τηλεχειριστήριο για σύνολο των 
καμερών της κάθε αίθουσας

NAI
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Α.1.α.27

Να προσφερθεί λογισμικό ανίχνευσης 
κίνησης για την κάμερα που θα εντοπίζει 
τον ομιλητή. Το λογισμικό θα είναι του 
ίδιου κατασκευαστή με τις κάμερες

ΝΑΙ

Α.1.α.28 Να προσφερθεί ένα λογισμικό ανά 
αίθουσα διδασκαλίας

ΝΑΙ

Α.1.α.29

To σύστημα ανίχνευσης κίνησης θα είναι 
συνδυασμός πολλαπλών αλγορίθμων 
ανίχνευσης και θα καθιστά δυνατή την 
παρακολούθηση με ελάχιστο σφάλμα 
παρακολούθησης, ανεξάρτητα από το αν 
ο καθηγητής γράφει σε πίνακα με την 
πλάτη του προς την κάμερα

ΝΑΙ

Α.1.α.30

Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης θα 
μπορούν να γίνουν εύκολα χάρη στον 
έξυπνο GUI μόνο με τα απαραίτητα 
εικονίδια 

ΝΑΙ

Α.1.α.31
Ο έλεγχος και η λειτουργία της κάμερας 
της τάξης με το λογισμικό ανίχνευσης θα 
γίνεται μέσω IP 

ΝΑΙ

Α.1.α.32

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.1.α.33

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα 
πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά 
πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.1.α.34 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ

Α.1.β.1 Μετατροπέας σήματος HDMI σε SDI 4 τεμ.

Α.1.β.2 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.1.β.3
Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος 
βίντεο τυπικής (SD) και υψηλής (HD) 
ανάλυσης διεπαφής HDMI σε SDI

ΝΑΙ

Α.1.β.4  Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ

Α.1.β.5  Έξοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον 
τύπο του σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) ΝΑΙ

Α.1.β.6
Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού 
(reclocking) ΝΑΙ

Α.1.β.7
Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για 
τροφοδοσία, παραμετροποίηση και 
αναβάθμιση λογισμικού

ΝΑΙ

Α.1.β.8

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI:
 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 

29.97fps) και
 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 

25fps)

ΝΑΙ

Α.1.β.9

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI :
 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 

29.97fps),
 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 

25fps)
 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 

59.94 και 60fps
 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 

25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 

59.94, 60fps

NAI
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Α.1.β.10

Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος 
video της εξόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) και 
τυπικής (SD) ανάλυσης, καθώς και τύπος 
(μεταξύ Α και Β) από το χρήστη μέσω 
εφαρμογής παραμετροποίησης.

ΝΑΙ

Α.1.β.11
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις 
επαφές SDI και HDMI

NAI

Α.1.β.12
Να εξυπηρετεί το χρωματικό σύστημα YUV 
για τις επαφές SDI και HDMI

NAI

Α.1.β.13
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.1.β.14

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.1.β.15 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥3 έτη

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.1.γ.1 Μετατροπέας σήματος SDI σε HDMI 4 τεμ.

Α.1.γ.2 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.1.γ.3
Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας 
σήματος βίντεο τυπικής (SD) και υψηλής 
(HD) ανάλυσης διεπαφής SDI σε HDMI

ΝΑΙ

Α.1.γ.4 Είσοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον 
τύπο του σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) ΝΑΙ

Α.1.γ.5 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ

Α.1.γ.6
Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού 
(reclocking) ΝΑΙ

Α.1.γ.7
Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για 
τροφοδοσία, παραμετροποίηση και 
αναβάθμιση λογισμικού

ΝΑΙ
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Α.1.γ.8

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI:
 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 

29.97fps) και
 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 

25fps)

ΝΑΙ

Α.1.γ.9

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI :
 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 

29.97fps),
 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 

25fps)
 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 

59.94 και 60fps
 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 

25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 

59.94, 60fps

NAI

Α.1.γ.10

Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος 
video της εισόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) 
και τυπικής (SD) ανάλυσης, καθώς και τύπος 
(μεταξύ Α και Β) από το χρήστη μέσω 
εφαρμογής παραμετροποίησης.

ΝΑΙ

Α.1.γ.11
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για 
τις επαφές SDI και HDMI

NAI

Α.1.γ.12
Να εξυπηρετεί το χρωματικό σύστημα YUV 
για τις επαφές SDI και HDMI

NAI

Α.1.γ.13
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.1.γ.14

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.1.γ.15 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥3 έτη
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α.2 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης 5 τεμ.

Α.2.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ

Α.2.2 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του 
μοντέλου ΝΑΙ

Α.2.3 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.2.4 Αριθμός μονάδων
5

Α.2.5 Εύρος ζώνης (bandwidth) Η.323 και SIP <= 6 Mbps

Α.2.6
Ελάχιστο εύρος για ανάλυση ανά ρυθμό 
ανανέωσης 720p30 >= 768 kbps

Α.2.7

Δυνατότητα επέκτασης του ελάχιστου 
εύρους. Ενδεικτικές επεκτάσεις:
 720p30 from 768 kbps
 720p60 from 1152 kbps
 1080p30 from 1472 kbps
 1080p60 from 2560 kbps

ΝΑΙ

Α.2.8 Πρότυπα Video: H.264, H.265 ΝΑΙ

Α.2.9 Είσοδοι Video >=2

Α.2.10

Είσοδοι Video: 
 Ένα (1) HDMI 1080p60
 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 4K 

(3840 x 2160) στα 30 fps

ΝΑΙ

Α.2.11

Διασύνδεση τείχους προστασίας

 H.460.18
 H.460.19

ΝΑΙ

Α.2.12 Έξοδοι Video 2
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Α.2.13

Τύποι εξόδου Video: 
 Τουλάχιστον Δύο (2) HDMI με μέγιστη 

ανάλυση 3840 x 2160p60 (4Kp60)
 Ανάλυση live video μέχρι 1920 x 1080p60 

(HD1080p)

ΝΑΙ

Α.2.14

Υποστηριζόμενα πρότυπα Audio:
 G.711
 G.722
 G.722.1
 G.729
 AAC-LD
 OPUS

ΝΑΙ

Α.2.15

Χαρακτηριστικά Audio:
 Υψηλή ποιότητα 20 KHz
 Subwoofer έξοδος
 Automatic Gain Control (AGC)
 Automatic noise reduction
 Active lip synchronization

ΝΑΙ

Α.2.16 Είσοδοι Audio >=4

Α.2.17
Τύποι εισόδου Audio:

 Τρία (3) μικρόφωνα, 4-pin minijack
 Δύο(2) είσοδος audio in από  HDMI

ΝΑΙ

Α.2.18 Έξοδοι Audio >=2

Α.2.19

Τύποι εξόδου Audio:
 Μία (1) minijack για line out (stereo)
 1 RCA για subwoofer
 Δύο (2) HDMI

ΝΑΙ

Α.2.20

Υποστήριξη Dual Stream για:
 H.239 (H.323) dual stream
 BFCP (SIP) dual stream
 Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι 3840 x 

2160p5 (4Kp5) και 1080p30 

ΝΑΙ

Α.2.21 Ασύρματη κοινή χρήση ΝΑΙ

Α.2.22
Υποστήριξη Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων 
(Multipoint) >=4

Δυνατότητα 
Υποστήριξης
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Α.2.23
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα

 H.323
 SIP

ΝΑΙ

Α.2.24

Δυνατότητες ενσωματωμένης κρυπτογράφησης:
 H.323 και SIP point-to-point
 Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 

v3 και Advanced Encryption 
Standard (AES)

 Αυτόματη παραγωγή κλειδιών και 
ανταλλαγή

ΝΑΙ

Α.2.25

Δικτυακές δυνατότητες:
 DNS lookup για παραμετροποίηση των 

υπηρεσιών
 Υπηρεσίες QoS
 IP-adaptive bandwidth management 

(including flow control)
 Αυτόματη ανακάλυψη gatekeeper
 Dynamic playout and lip-sync buffering
 H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) 

tones in H.323
 RFC 4733 DTMF τόνοι κατά τις SIP κλήσεις
 Network Time Protocol (NTP)
 Media adaption and resilience
 Uniform resource identifier (URI) dialing
 DHCP
 802.1x network authentication
 802.1Q Virtual LAN
 802.1p (QoS and class of service [QoS])

ΝΑΙ

Α.2.26

Υποστήριξη IPv6:
 Single call stack support for both H323 and 

SIP
 Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, SSH, 

HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ
 Υποστήριξη για Static και Auto IP 

(stateless address auto configuration)

NΑΙ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

91

Α.2.27

Χαρακτηριστικά ασφάλειας:
 Διαχείριση με HTTPS και SSH
 Kωδικός διαχείρισης IP
 Κωδικός επιλογών διαχείρισης
 Απενεργοποίηση υπηρεσιών IP
 Προστασία ρυθμίσεων δικτύου

ΝΑΙ

Α.2.28

Διεπαφές:
 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit για LAN
 Ethernet (RJ-45)  10/100/1000 για 

απευθείας διασύνδεση με την κάμερα
 Wi-Fi 802.11z/b/g/n/ac 2.4GHz /5 GHz για 

LAN 2x2 MIMO 
 USB (για σειριακό έλεγχο)

ΝΑΙ

Α.2.29

Χαρακτηριστικά κάμερας:

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται 
από μία κάμερα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
ή καλύτερα:

 1920 x1080 στα 60 fps ανάλυση
 Zoom

10x οπτικό
2x ψηφιακό
20x συνολικό

 Pan και tilt
Pan range: +/- 100 μοίρες
Tilt range:  +/- 20 μοίρες

 Field of View
Horizontal FoV: 80 μοίρες
Vertical FoV: 48.8 μοίρες

 1.0 m to infinity (wide) focus distance

 F-value: 1.5

 Camera control: Ethernet

 Focus, white balance, and brightness: 
Automatic or manual

 Video interfaces
HDMI 1.4
3G-SDI

ΝΑΙ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

92

Α.2.30

Χαρακτηριστικά Οθόνης Αφής:
Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται 
από μία οθόνη αφής με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά ή καλύτερα:

 Χωρητική οθόνη αφής LCD 10” 

 TCP/IPΠρωτόκολλα σηματοδότησης

 Ανάλυση 1280 x 800

 Μνήμη 4GB

 Τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE) 
802.3af, 802.3, class 3 and 4

ΝΑΙ

Α.2.31
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.2.32
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.2.33 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) >=3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.3 Oθόνη 100" προβολής εικόνων υψηλής αντίθεσης 
με Laser DLP UST Projector 1920x1080 6 τεμ.

Α.3.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ

Α.3.2 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS

Α.3.3 Διαγώνιος οθόνης ≥ 100" ΝΑΙ

Α.3.4

Τεχνoλογία Panel  που εστιάζει και επικεντρώνει 
το προβαλλόμενο φως πετυχαίνοντας 
υψηλότερη αντίθεση και φωτεινότητα εικόνας 
σε σχέση με τις συμβατικές οθόνες προβολής

ΝΑΙ

Α.3.5 Προβολή από Laser Ultra Short Throw προβολικό ΝΑΙ

Α.3.6 Να επιτυγχάνεται ανάλυση προβολής 1.920 x 
1.080 (FHD)

ΝΑΙ
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Α.3.7 Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ

Α.3.8 Φωτεινότητα εικόνας 160 cd/m2 (normal) / 100 
cd/m2 (eco) ή καλύτερη

ΝΑΙ  

Α.3.9 Προτεινόμενος κώνος προβολής 160ο 

Α.3.10
Προβολή από την πάνω πλευρά της οθόνης με 
χρήση επιτοίχιας βάσης ΝΑΙ 

Α.3.11
Διαστάσεις εικόνας τουλάχιστον:

 Πλάτος 2214mm
 Ύψος 1245mm

ΝΑΙ

Α.3.12 Περιμετρικό μαύρο πλαίσιο ΝΑΙ

Α.3.13 Ελάχιστη διάρκεια ζωής > 20.000 ώρες ΝΑΙ

Α.3.14

Ελάχιστες Συνδέσεις: 
 HDMI x2,
 VGA input x1
 VGA output x1 
 Composite video input, 
 Composite audio output 
 Microphone (3.5mm mini-jack) 
 Audio (3.5mm mini-jack)
 RS-232
 USB
 RJ-45
 Micro-USB

NAI

Α.3.15 Να υποστηρίζει 3D NAI

Α.3.16 Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο ελέγχου NAI

Α.3.17 Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 
32dB(eco)/38dB(normal) ή χαμηλότερα NAI

Α.3.18
Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης του 
ιδίου κατασκευαστή κατάλληλη για το 
συγκεκριμένο μοντέλο

ΝΑΙ
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Α.3.19

Για την πρόληψη ή την αποτροπή της μη 
εξουσιοδοτημένης λήψης των οθονών προβολής 
των απομακρυσμένων συμμετεχόντων θα 
χρησιμοποιηθούν τα Kensington lock των 
οθονών. Σε περίπτωση που κάποιος τύπος δεν 
διαθέτει, θα προσαρμοστεί μηχανισμός ή 
κατασκευή αποτροπής που θα είναι αποδεκτό 
από το Πανεπιστήμιο.

NAI

Α.3.20
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.3.21

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.3.22 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.4 Μεταγωγέας διαβαθμιστής (scaler) 1τεμ.

Α.4.1 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. ΝΑΙ

Α.4.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.4.3
Μεταγωγέας διαβαθμιστής (scaler) τεσσάρων 
εισόδων (3 HDMI & 1 αναλογικής VGA) μίας 
εξόδου ΗDMI, HDCP συμμορφούμενος

ΝΑΙ

Α.4.4
Να υποστηρίζει αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των 
εισόδων ΝΑΙ

Α.4.5

Είσοδοι βίντεο:
 1 αναλογική RGBHV, component video 

(YUVi, YUVp, and YUV-HD), S-video, or 
composite

 3 HDMI/DVI (HDCP συμμορφούμενες)

ΝΑΙ

Α.4.6
Έξοδος βίντεο:
 1 HDMI (HDCP συμμορφούμενη) ΝΑΙ
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Α.4.7
Να διαθέτει εξελιγμένο μηχανισμό διαβάθμισης 
με ακρίβεια επεξεργασίας 30-bit και motion-
adaptive deinterlacing για σήματα έως και 1080i

ΝΑΙ

Α.4.8
Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID 
(Extended Display Identification Data) μεταξύ των 
συνδεδεμένων συσκευών

ΝΑΙ

Α.4.9 Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και 
επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο ΝΑΙ

Α.4.10

Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση 
παρέχοντας ένα πράσινο σήμα, όταν 
κρυπτογραφημένο περιεχόμενο αποστέλλεται σε 
μια μη συμβατή οθόνη

ΝΑΙ

Α.4.11
Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP 
εξουσιοδότηση ΝΑΙ

Α.4.12
Να υποστηρίζει:

 Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI  
 Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI

ΝΑΙ

Α.4.13

Είσοδοι ήχου:
 2 στερεοφωνικές αναλογικές, 

ισοσταθμισμένες η μη (3.5 mm stereo jack 
& 3.5 mm captive)
3 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από 
το  HDMI (PCM)

ΝΑΙ

Α.4.14

Έξοδοι ήχου:
 1 HDMI (ενσωματωμένη ψηφιακά)
 1 στερεοφωνική ισοσταθμισμένη ή μη, 

αναλογική

ΝΑΙ

Α.4.15 Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, 
USB, ΝΑΙ

Α.4.16 Θα διαθέτει CE συμμορφώσεις ασφαλείας και 
EMI/EMC και RoHS περιβαλλοντικές ΝΑΙ

Α.4.17 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) >=3
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.5.α Οθόνη προβολής απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων τύπου Α 7 τεμ.

Α.5.β.1 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. ΝΑΙ

Α.5.β.2 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO, CE

Α.5.β.3
Οθόνη εποπτείας διαγωνίου 55’’ με 
δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και 
απεικόνισης welcome screen 

ΝΑΙ

Α.5.β.4 Να διαθέτει φωτισμό τύπου Edge LED ΝΑΙ

Α.5.β.5 Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ

Α.5.β.6
Να παρουσιάζει φωτεινότητα τουλάχιστον 400 
cd/m2 ΝΑΙ

Α.5.β.7
Να καθίσταται δυνατή η θέαση υπό γωνία 
178ο ΝΑΙ

Α.5.β.8 Να διαθέτει δέκτη DVB-T2/C/S2 NAI

Α.5.β.9

Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας εικόνας:
 16:9
 Just scan
 Original
 4:3 
 Zoom
 Vertical Zoom

ΝΑΙ

Α.5.β.10 Να διαθέτει 2 εισόδους HDMI ΝΑΙ

Α.5.β.11
Να διαθέτει είσοδο AV Component 
χρωμοδιαφορών (Υ,Pb,Pr) ΝΑΙ

Α.5.β.12
Να διαθέτει είσοδο RGB με D-SUB 15 
ακροδεκτών για τη διασύνδεση υπολογιστή. ΝΑΙ

Α.5.β.13 Να διαθέτει δύο εισόδους RF ΝΑΙ
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Α.5.β.14 Να διαθέτει θύρα USB ΝΑΙ

Α.5.β.15 Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C ΝΑΙ

Α.5.β.16 Να διαθέτει επαφή δικτύου τύπου RJ-45 NAI

Α.5.β.17
Nα διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης και 
αποθήκευσης/ανάκλησης παραμέτρων μέσω 
USB

ΝΑΙ

Α.5.β.18

Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο για τις 
4 οθόνες 55’’ των απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων

ΝΑΙ

Α.5.β.19

Για την πρόληψη ή την αποτροπή της μη 
εξουσιοδοτημένης λήψης των οθονών 
προβολής των απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν τα 
Kensington lock των οθονών. Σε περίπτωση 
που κάποιος τύπος δεν διαθέτει, θα 
προσαρμοστεί μηχανισμός ή κατασκευή 
αποτροπής που θα είναι αποδεκτό από το 
Πανεπιστήμιο.

Α.5.β.20

Να προσφερθεί πλαίσιο ικριώματος 2Χ1 για 
τις 4 οθόνες 55” (βοηθητικές οθόνες 
προβολών) με κοχλιωτή ανάρτηση οθονών και 
πλευρική στήριξη του ικριώματος σε πλευρές 
τοίχου

ΝΑΙ

Α.5.β.21
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.5.β.22

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.5.β.23 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α.5.β Οθόνη προβολής απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων τύπου Β 1 τεμ.

Α.5.β.1
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. ΝΑΙ

Α.5.β.2 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO, CE

Α.5.β.3 Οθόνη εποπτείας LCD διαγωνίου 70’’, 16:9 ΝΑΙ

Α.5.β.4 Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED, Edge lit ΝΑΙ

Α.5.β.5 Να διαθέτει ανάλυση Full HD 1920 x 1080 ΝΑΙ

Α.5.β.6
Να παρουσιάζει φωτεινότητα τουλάχιστον 
350 cd/m2 ΝΑΙ

Α.5.β.7
Να παρουσιάζει λόγο αντίθεσης 5.000:1 ή 
καλύτερο ΝΑΙ

Α.5.β.8
Να παρουσιάζει λόγο δυναμικής αντίθεσης 
4.000.000:1 ή καλύτερο ΝΑΙ

Α.5.β.9
Να καθίσταται δυνατή η θέαση υπό γωνία 
176ο ΝΑΙ

Α.5.β.10
Χρόνος απόκρισης 4ms (γκρι σε γκρι, μ.ο.) ή 
μικρότερο NAI

Α.5.β.11
Να διαθέτει ενσωματωμένα μεγάφωνα 
τουλάχιστον 10W + 10W NAI

Α.5.β.12 Να διαθέτει 3 εισόδους HDMI ΝΑΙ

Α.5.β.13
Να διαθέτει είσοδο mini D-SUB 15 
ακροδεκτών για τη διασύνδεση υπολογιστή ΝΑΙ

Α.5.β.14
Να διαθέτει είσοδο AV Component 
χρωμοδιαφορών (Υ,Pb,Pr) ΝΑΙ

Α.5.β.15 Να διαθέτει θύρα USB ΝΑΙ
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Α.5.β.16

Να διαθέτει εξόδους ήχου:
 Αναλογική RCA pin (L/R) x 1
 Ψηφιακή (optical) x 1

NAI

Α.5.β.17 Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C ΝΑΙ

Α.5.β.18 Να διαθέτει επαφή δικτύου τύπου RJ-45 NAI

Α.5.β.19
Να υποστηρίζει εντολές εξ αποστάσεως 
ελέγχου turn off και  wake-on-LAN NAI

Α.5.β.20

Nα διαθέτει δυνατότητες άμεσης 
αναπαραγωγής φωτογραφιών, βίντεο και 
ήχου απευθείας από τη θύρα USB, 
εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετη 
συσκευή αναπαραγωγής

ΝΑΙ

Α.5.β.21

Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο 
οθόνες 70’’ των απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων

ΝΑΙ

Α.5.β.22

Για την πρόληψη ή την αποτροπή της μη 
εξουσιοδοτημένης λήψης των οθονών 
προβολής των απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν τα 
Kensington lock των οθονών. Σε περίπτωση 
που κάποιος τύπος δεν διαθέτει, θα 
προσαρμοστεί μηχανισμός ή κατασκευή 
αποτροπής που θα είναι αποδεκτό από το 
Πανεπιστήμιο.

ΝΑΙ

Α.5.β.23 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α.6
Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα 
Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και 
Αυτόματης Ακύρωση Ηχούς (AEC)

4 τεμ.

Α.6.1 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. ΝΑΙ
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Α.6.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.6.3

Μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων βίντεο και 
ήχου, ομαλής εναλλαγής (Seamless Μatrix 
Scaling Switcher) 8x4, με ενσωματωμένο 
ψηφιακό επεξεργαστή ακουστικού σήματος και 
ακύρωση ακουστικής ηχούς (Audio DSP with 
AEC)

ΝΑΙ

Α.6.4

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital 
Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά ήχου, 
βίντεο, ελέγχου, και τροφοδοσίας 
απομακρυσμένης συσκευής πάνω θωρακισμένο 
καλώδιο CATx.

ΝΑΙ

Α.6.5
Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 
στα 30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με 
μέγιστο βάθος χρώματος τα 8 bit ανά χρώμα

ΝΑΙ

Α.6.6  Τύπο σήματος HDMI 1.4, HDCP 1.4 ΝΑΙ

Α.6.7 Ρυθμός μετάδοσης βίντεο στα 10.2 Gbps 
(3.4Gbps ανά χρώμα) ΝΑΙ

Α.6.8
Είσοδοι βίντεο:
 6 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες)
 2 DTP (παραμετροποιήσιμες)

ΝΑΙ

Α.6.9

Έξοδοι βίντεο Matrix (μη κλιμακούμενες)
 2 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες)

Έξοδοι βίντεο Matrix (Συνεστραμμένου ζεύγους 
κλιμακούμενες):
 2 DTP, ή HDBaseT (παραμετροποιήσιμες)
 2 HDMI έξοδοι με απομονωτή (HDCP 

συμμορφούμενες)

ΝΑΙ

Α.6.10

Να διαθέτει έλεγχο εικόνας για τη φωτεινότητα, 
την αντίθεση, το χρώμα, την απόχρωση, τη 
λεπτομέρεια, καθώς και οριζόντιο και κάθετο 
προσδιορισμό θέσης και ελέγχου μεγέθους - DTP 
έξοδοι

ΝΑΙ
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Α.6.11

Να υποστηρίζονται:
 «εφέ μετάβασης» (transition effects) όταν 

εναλλάσσονται οι πηγές όπως «Πάγωμα/ 
εξασθένηση (Freeze/Fade), κόψιμο (Cut), 
Εξασθένηση (Fade)»

 Εισαγωγή Logo του Πανεπιστημίου σε 
παρουσιάσεις όταν χρησιμοποιούνται οι 
κλιμακούμενες (Scaled) έξοδοι βίντεο

ΝΑΙ

Α.6.12
Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με εξοπλισμό 
προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT - 
enabled

ΝΑΙ

Α.6.13
Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID 
(Extended Display Identification Data) μεταξύ των 
συνδεδεμένων συσκευών

ΝΑΙ

Α.6.14 Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και 
επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο ΝΑΙ

Α.6.15

Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση 
παρέχοντας  ένα πράσινο σήμα, όταν 
κρυπτογραφημένο περιεχόμενο αποστέλλεται σε 
μια μη συμβατή οθόνη

ΝΑΙ

Α.6.16 Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP 
εξουσιοδότηση ΝΑΙ

Α.6.17 Να υποστηρίζει αυτόματο επαναχρονισμό 
(reclocking) των HDMI εξόδων 

ΝΑΙ

Α.6.18
Να υποστηρίζει :

 Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI  
 Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI

ΝΑΙ

Α.6.19

Να υποστηρίζει μεταγωγή ήχου και απόσχιση 
(breakaway) για όλες τις οκτώ πηγές βίντεο και 
τέσσερις εισόδους Mic /Line που θα μπορούν να 
είναι αναμιχθούν σε οποιαδήποτε έξοδο

ΝΑΙ
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Α.6.20

Είσοδοι ήχου:
 6 στερεοφωνικές, επίπεδο αναλογικής 

γραμμής, ισοσταθμισμένες η μη
6 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από 
το HDMI (PCM)

 2 DTP (απενσωματωμένες από HDMI 
(PCM) και απομακρυσμένη αναλογική 
ισοσταθμισμένη ή μη

ΝΑΙ

Α.6.21

Είσοδοι Mic/line ή καλύτερα
 4 μονοφωνικές, mic / line, 

ισοσταθμισμένες  ή μη (με phantom 
power)

 Σύνθετης αντίστασης 10kΩ 
ισοσταθμισμένες, 20kΩ μη 
ισοσταθμισμένες

 Ονομαστικής Στάθμης  -60 dBV, +4 dBu, -
10 dBV, ρυθμιζόμενες μέσω της 
ενίσχυσης του σήματος εισόδου

 Εύρος έντασης Μικροφώνου -100 dB έως 
+ 12dB

 DC phantom power + 48V DC ± 10% 
(είσοδοι 1-4) switched on or off

ΝΑΙ

Α.6.22

Έξοδοι ήχου:
 4 ενσωματωμένες στο HDMI
 2 DTP (ενσωματωμένες ψηφιακά και 

αναλογική απομακρυσμένη 
ισοσταθμισμένη ή μη), ή HDBaseT 
(ενσωματωμένη ψηφιακά)

 4 στερεοφωνικές ισοσταθμισμένες ή μη, 
αναλογικές

 1 SPDIF

ΝΑΙ
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Α.6.23

O ενσωματωμένος ψηφιακός επεξεργαστής 
ηχητικού σήματος (Audio DSP) θα παρέχει 
συνολική ψηφιακή επεξεργασία εξαιρετικά 
χαμηλής καθυστέρησης, ακόμα και αν έχει 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία AEC, ώστε να 
διατηρείται ο συγχρονισμός μεταξύ του σήματος 
βίντεο και του ήχου του/ων παρουσιαστή/ων

NAI

Α.6.24 Να υποστηρίζει MIC ducking ΝΑΙ

Α.6.25

Να υποστηρίζει ακύρωσης ήχους (AEC - acoustic 
echo cancellation) και επιλεγόμενη ακύρωση 
θορύβου (noise cancellation) σε τουλάχιστον 4 
κανάλια

ΝΑΙ

Α.6.26

Οποιεσδήποτε ή όλες οι παράμετροι ψηφιακής 
επεξεργασίας, τα επίπεδα ήχου, οι “σχέσεις” του 
AV πίνακα μεταγωγής, και η ανάμειξη του πίνακα 
ήχου θα μπορούν να αποθηκεύονται ως 
προεπιλογές (presets)

ΝΑΙ

Α.6.27

Το PC based λογισμικό διαχείρισης του ψηφιακού 
επεξεργαστή θα επιτρέπει την πλήρη 
εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των ψηφιακών 
εργαλείων επεξεργασίας ήχου, καθώς και τις 
λειτουργίες δρομολόγηση και μίξης

ΝΑΙ

Α.6.28
Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, 
USB, Ethernet (RJ45) ΝΑΙ

Α.6.29

Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
Ethernet, όπως DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, 
NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP, 
ARP, Telnet

NAI

Α.6.30

Θα διαθέτει ενσωματωμένες σελίδες Web ώστε 
με τη χρήση ενός τυπικού προγράμματος 
περιήγησης να πραγματοποιείται η 
παρακολούθηση της συσκευής και αντιμετώπιση 
προβλημάτων μέσω μιας διεπαφής Web

ΝΑΙ

Α.6.31
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ
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Α.6.32
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.6.33 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.7 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x2 7 τεμ.

Α.7.1 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. ΝΑΙ

Α.7.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.7.3
Να υποστηρίζει 1 είσοδο HDMI και 2 εξόδους 
HDMI μέσω συνδέσμων HDMI ΝΑΙ

Α.7.4
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HDMI V1.4, 
HDCP V1.1, DVI V1.0 ΝΑΙ

Α.7.5 Να διαθέτει εύρος ζώνης video 300MHz / 9Gbps NAI

Α.7.6
Να υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση PC/DVI 
WUXGA@60Hz ΝΑΙ

Α.7.7
Να υποστηρίζει μέγιστες αναλύσεις HDTV/UHD 
1080p60, 2560×1600@60, 3840x2160@30, 
4096x2160@24

ΝΑΙ

Α.7.8

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από την 
πηγή μέχρι τον διανομέα 20 μέτρα στα 1080p με 
8-bit χρώμα και 15 μέτρα στα 1080p με 12-bit 
χρώμα

ΝΑΙ

Α.7.9

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από τον 
διανομέα μέχρι τη συσκευή προβολής 15 μέτρα 
στα 1080p με 8-bit χρώμα και 10 μέτρα στα 
1080p με 12-bit χρώμα

ΝΑΙ

Α.7.10 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI
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Α.7.11
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.7.12

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.7.13 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α.8
Επίτοιχος πομπός μετάδοσης  δύο εισόδων, 
ψηφιακού σήματος HDMI και αναλογικού VGA + 
Audio, με ενσωμάτωση ήχου

4 τεμ.

Α.8.1 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. ΝΑΙ

Α.8.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.8.3

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital 
Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά σημάτων 
πολυκάναλου ήχου, βίντεο και σημάτων ελέγχου, 
μέσω θωρακισμένου καλωδίου CATx. 

ΝΑΙ

Α.8.4
Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο στα 6.75 
Gbps (2.25Gbps ανά χρώμα) NAI

Α.8.5

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 χ 2160 στα 
30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με 
μέγιστο βάθος χρώματος τα 8bit ανά χρώμα,  1920 
x 1200 ή 1080p στα 60Hz βάθος τα 8 bit ανά 
χρώμα και 2048 x 1080p (2Κ)

ΝΑΙ

Α.8.6 Να υποστηρίζει μορφοποίηση RGB ΝΑΙ

Α.8.7
Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα DVI 1.0, HDMI, 
HDCP 1.2 και EDID 1.3 ΝΑΙ
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Α.8.8 Να διαθέτει είσοδο HDMI (ή DVI-D) τύπου Α ΝΑΙ

Α.8.9
Να διαθέτει είσοδο τύπου VGA (15-pin HD) 
εμπέδησης 75Ω και απώλειας επιστροφής <-30dB ΝΑΙ

Α.8.10
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για τη διασύνδεσή 
του με αντίστοιχο δέκτη ΝΑΙ

Α.8.11 Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση 
τουλάχιστον 70m ΝΑΙ

Α.8.12

Να διαθέτει δύο αναλογικές στερεοφωνκές 
εισόδους ήχου που να δέχονται unbalanced σήματα 
τυπικής στάθμης -10dBV μέσω ακροδέκτη mini jack 
3.5mm 

ΝΑΙ

Α.8.13

Να ικανοποιεί τα πρότυπα ενσωματωμένου 
ψηφιακού ήχου:

 PCM και PCM 2 καναλιών, 
 Dolby Digital 2/0, 2/0 Surround, 5.1 και EX
 DTS Digital Surround 5.1

DTS-ES Matrix 6.1 και DTS-ES Discrete 6.1

ΝΑΙ

Α.8.14 Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στο σήμα video ΝΑΙ

Α.8.15 Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 ΝΑΙ

Α.8.16 Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου ελέγχου (ΙR) ΝΑΙ

Α.8.17 Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 
παραμετροποίηση του. ΝΑΙ

Α.8.18 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI

Α.8.19
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.8.20
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.8.21 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α.9 Desktop PC, με Οθόνη αφής και HDMI το USB 
grabber 4 σετ.

Desktop PC

Α.9.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ

Α.9.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.9.3
Λειτουργικό Σύστημα
 Windows 10 Pro 64 bit ΝΑΙ

Α.9.4
Επεξεργαστής
 Intel® Core i3-7100 (3.9 GHz,

 3 MB cache, 2 cores) ή καλύτερος ή ισοδύναμος
ΝΑΙ

Α.9.5
Γραφικά
 Intel® HD Graphics 610/630 ή καλύτερη ή 

ισοδύναμη
ΝΑΙ

Α.9.6
Σκληρός δίσκος
 500 GB 7200RPM ή καλύτερος ΝΑΙ

Α.9.7
Μνήμη
 4 GB DDR4 τουλάχιστον ΝΑΙ

Α.9.8

Θύρες
 4 USB 3.1 Gen (2 front/2 rear)
 1 HDMI
 1 Display Port
 1 Line Out
 1 RJ-45

ΝΑΙ

Διαδραστική οθόνη αφής με πένα ψηφιοποίησης

Α.9.9 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. ΝΑΙ

Α.9.10 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO
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Α.9.11 Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED ΝΑΙ

Α.9.12 Να διαθέτει ανάλυση Full HD 1920 x 1080 ΝΑΙ

Α.9.13 Λειτουργίες αναλογίας εικόνας 16:9 ΝΑΙ

Α.9.14 Να διαθέτει λειτουργία αφής μέχρι και 10 
σημείων ΝΑΙ

Α.9.15 Μέγεθος 20 ίντσες τουλάχιστον ΝΑΙ

Α.9.16

Συνδεσιμότητα:
 1 DP
 1 HDMI/MHL
 1 USB 2.0 (Type A)

ΝΑΙ

Α.9.17 Να διαθέτει ενσωματωμένα 2 ηχεία ΝΑΙ

Α.9.18 Να υποστηρίζει το πρότυπο άμεσης σύνδεσης και 
λειτουργίας VESA DDC2B ΝΑΙ

Α.9.19 Να υποστηρίζει υποδομή βάσης στήριξης τύπου 
VESA 4 σημείων ΝΑΙ

Α.9.20
Να διαθέτει βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης με 
επιλογές κλίσης από 20 έως 75 μοίρες 
τουλάχιστον

ΝΑΙ

Α.9.21 Να διαθέτει ψηφιακή πένα αφής 2 πλήκτρων ΝΑΙ

Α.9.22
Να διακρίνει ανάμεσα στην “είσοδο” της πένας 
και στην “είσοδο” του χεριού (pen input and hand 
input)

ΝΑΙ

Α.9.23

Όταν ανιχνεύει την πένα ψηφιοποίησης, να δίνει 
προτεραιότητα στην εισαγωγή στοιχείων της 
πένας και ακυρώνει κάθε “είσοδο” που 
προέρχεται από χέρια ή δάκτυλα

ΝΑΙ

Α.9.24 Να παρέχεται η δυνατότητα συντομεύσεων σε 
συνήθεις λειτουργίες της πένας ψηφιοποίησης ΝΑΙ

Α.9.25 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥5
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HDMI to USB grabber

Α.9.26 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ

Α.9.27 Πιστοποιητικά κατασκευαστή FCC, CE

Α.9.28

Να διαθέτει επαφές

 DVI-I (integrated, digital and analog)

 USB 3.0 Τύπου Β

ΝΑΙ

Α.9.29

 Είσοδος:  
 HDMI (audio compatible)
 VGA
 DVI

ΝΑΙ

Α.9.30
 Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (HDMI): 

 PCM στα 16-bit / 24-bit με συχνότητες 
δειγματοληψίας 32 kHz, 44.1 kHz και 48 kHz

ΝΑΙ

Α.9.31
Ανάλυση ήχου εξόδου (UAC) :
 16-bit με συχνότητα δειγματοληψίας  48 

kHz stereo audio 
ΝΑΙ

Α.9.32 Να διαθέτει σχεδόν μηδενική χρονοκαθυστέρηση 
καταγραφής ΝΑΙ

Α.9.33

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (32-bit/64-
bit):
 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 
 Mac OSX10.10 και άνω 
 Linux distribution with kernel 3.5.0 και άνω

ΝΑΙ 

Α.9.34 Να υποστηρίζει  διεπαφές USB 3.0 και USB2.0 ΝΑΙ

Α.9.35
Ανάλυση εισόδου:
Τυπική και μη τυπική ανάλυση από 640x360 έως 
και 1920 × 1200

ΝΑΙ
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Α.9.36

Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου (για ρυθμούς 
ανανέωσης καρέ 15, 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 
59.94 και 60 fps)

 640×360,  640×480
 848×480,  960×540
 1024×768,  1280×720
 1280×1024,  1600×1200
 1920×1080,  1920×1200

ΝΑΙ

Α.9.37
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.9.38
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.9.39 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α.10 Εξοπλισμός τοπικής καταγραφής  και streaming 4τεμ.

Α.10.1 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. ΝΑΙ

Α.10.2 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO 
9001/2008

Α.10.3

Μεταγωγέας και διαβαθμιστής (scaler) εικόνας 
τουλάχιστον πέντε εισόδων και μιας εξόδου με 
δύο στερεοφωνικές εισόδους ήχου, δυνατότητα 
καταγραφής σε αποθηκευτικό μέσο και 
δικτυακής διανομής περιεχομένου (streaming).  

ΝΑΙ

Α.10.4
Να υποστηρίζει streaming κατ’ ελάχιστον δύο 
σημάτων video διαφορετικής ανάλυσης μεταξύ 
512x288 και 1080p/30fps ταυτόχρονα.

ΝΑΙ
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Α.10.5

Μέγιστη δυνατότητα εισόδων βίντεο: 
τουλάχιστον 5
 1 Ψηφιακή SDI (κατ’ ελάχιστον) 
 3 HDMI (HDCP συμμορφούμενες)

Η SDI είσοδος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
την μελλοντική ενσωμάτωση συμπληρωματικής 
κάρτας/module

ΝΑΙ

Α.10.6
Έξοδοι βίντεο:
 >= 1 HDMI
 1 RJ-45 (streaming)

ΝΑΙ

Α.10.7

Είσοδοι Ήχου:
 2 Αναλογικές στερεοφωνικές captive για 

balanced και unbalanced σήματα τύπου 
line ≤+18dBu

 3 ψηφιακές στερεοφωνικές έπειτα από 
απενσωμάτωση του ήχου του σήματος 
HDMI

ΝΑΙ

Α.10.8

Έξοδος Ήχου:
 1 Αναλογική στερεοφωνική captive που 

παραδίδει σήματα τύπου line balanced ή 
unbalanced 

 1 ψηφιακή στερεοφωνική 
(ενσωματωμένος ήχος στο HDMI)

ΝΑΙ

Α.10.9

Αναλύσεις video σημάτων εισόδου:
 640x480 έως 1920x1200
 480p, 480i
 576p, 720p
 1080i, 1080p

ΝΑΙ

Α.10.10

Τύποι video σημάτων εισόδου: 
 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI
 HDMI (HDCP συμμορφούμενη)

ΝΑΙ

Α.10.11
Δειγματοληψία σημάτων video με βάθος 8,10 ή 
12bit

Α.10.12
Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων video με βάθος 
8 bit και χρωματική δειγματοληψία 4:2:2 
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Α.10.13

Κωδικοποίηση/συμπίεση video εξόδου: 
 H.264/AVC σε ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 

200kbps και 10Mbps 
 Ρυθμός ανανέωσης καρέ έως 30fps 

ΝΑΙ

Α.10.14

Αναλύσεις διαβαθμισμένων video σημάτων 
εξόδου:

 512x288, 1024x768, 1280x1024
 480p, 720p, 1080p
 Επιλεγόμενη από το χρήστη

ΝΑΙ

Α.10.15

Κωδικοποίηση ήχου στερεοφωνική AAC-LC 
MPEG-4 σε ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 80 kbps - 
320kbps και συχνότητες δειγματοληψίας 44kHz 
και 48kHz (σε βάθος 16bit)

ΝΑΙ

Α.10.16 Δικτυακή διεπαφή 10/100/1000 Ethernet RJ45 ΝΑΙ

Α.10.17
Τύποι δικτυακής διανομής unicast / multicast: 
MPEG-TS, RTSP, RTCP μέσω TCP/UDP, RTMP, 
μέσω Streaming Server 

ΝΑΙ

Α.10.18
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα:
IGMPv3, IP, UDP, SSL, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, 
RTSP, SNMP V2, SAP, SDP, QoS, NTPv4

ΝΑΙ

Α.10.19
Να διαθέτει ενσωματωμένη αποθηκευτική 
μονάδα  SSD τουλάχιστον 80GB (για λόγους 
ταχύτητας προσπέλασης δεδομένων)

ΝΑΙ

Α.10.20
Να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης έως και 2 
εξωτερικών αποθηκευτικών μονάδων USB με 
διαμόρφωση FAT32, NTFS ή VFAT

ΝΑΙ

Α.10.21

Τύποι αποθήκευσης αρχείων:
MP4 (Η.264 -AAC), JPEG, JSON, XML της ίδιας 
ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης καρέ με το 
διανεμόμενο περιεχόμενο 

NAI

Α.10.22 Να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης 
πληκτρολογίου και ποντικιού μέσω USB

ΝΑΙ

Α.10.23 Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 
παραμετροποίηση του. 

ΝΑΙ
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Α.10.24
Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης 
διαγραφής παλαιότερου περιεχομένου όταν 
απαιτείται αποθηκευτικός χώρος

ΝΑΙ

Α.10.25 Να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων 
μέσω δικτυακού admin interface 

NAI

Α.10.26
Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ή 
χειροκίνητης αντιγραφής αρχείων στις τοπικά 
συνδεδεμένες μονάδες αποθήκευσης 

ΝΑΙ

Α.10.27 Να διαθέτει αυτοματοποιημένες και μη 
δυνατότητες FTP ΝΑΙ

Α.10.28

Να παρέχει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης των 
αποθηκευμένων αρχείων μέσω δικτυακού 
interface για την αναπαραγωγή τους από 
οποιοδήποτε συμβατό πρόγραμμα.

ΝΑΙ

Α.10.29

Nα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης 
μέσω δικτυακού User Interface με υποστήριξη 
πολλαπλών λογαριασμών χρηστών με κωδικούς 
πρόσβασης 

ΝΑΙ

Α.10.30
Nα παρέχει τη δυνατότητα τυπικής διαχείρισης, 
ελέγχου και εποπτείας μέσω ενσωματωμένης ή 
πρόσθετης οθόνης.

ΝΑΙ

Α.10.31
Nα περιλαμβάνει API για την ενσωμάτωση του 
σε υπάρχοντα συστήματα μέσω HTTP ή RS-232.

ΝΑΙ

Α.10.32
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.10.33

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.10.34 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α.11
Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και μονάδα 
ελέγχου γεωγραφικού εντοπισμού ενσύρματων 
μικροφώνων

4 τεμ.

Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού

Α.11.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ

Α.11.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.11.3

Παραμετροποιήσιμη  οθόνη αφής τουλάχιστον 7’’ 
LCD τύπου αντίστασης (resistive) υψηλής 
απόδοσης με δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω 
ethernet (PoE)

ΝΑΙ

Α.11.4 Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 800x480 σε 
βάθος χρώματος 18-bit ΝΑΙ

Α.11.5 Να διαθέτει πυκνότητα εικονοστοιχείων 
τουλάχιστον 134dpi ΝΑΙ

Α.11.6 Να διαθέτει αναλογία εικόνας widescreeen ΝΑΙ

Α.11.7 Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 400 nits 
(cd/m2) ΝΑΙ

Α.11.8 Να διαθέτει λόγο αντίθεσης κατ’ελάχιστον 400:1 ΝΑΙ

Α.11.9 Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM τουλάχιστον 
512MB ΝΑΙ

Α.11.10 Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 
512MB ΝΑΙ

Α.11.11
Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ικανά να 
παράγουν στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 
86dB SPL

ΝΑΙ
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Α.11.12
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την 
επικοινωνία και τον έλεγχό της μέσω Ethernet σε 
ρυθμούς μετάδοσης 10/100Base-T

ΝΑΙ

Α.11.13 Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, DNS, HTTP, 
HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP ΝΑΙ

Α.11.14 Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης ΝΑΙ

Α.11.15 Να διαθέτει αισθητήρα φωτός ΝΑΙ

Α.11.16
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.11.17
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.11.18 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 Μονάδα ελέγχου γεωγραφικού εντοπισμού 
ενσύρματων μικροφώνων

Α.11.19 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ

Α.11.20 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 9001/2008 

ή
ισοδύναμο

Α.11.21 Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ
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Α.11.22

Να διαθέτει

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/485

 2x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232

 2x προγραμματιζόμενους ΙR/ 
μονοκατευθυντικούς σειριακούς διαύλους

 4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο 
διαύλους

 4x ηλεκτρονόμους normally open

ΝΑΙ

Α.11.23
Μνήμη τουλάχιστον :

 SDRAM 512 MB  

 Flash 4.5 GB

ΝΑΙ

Α.11.24 IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture) ΝΑΙ

Α.11.25
Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού μέσω του δικτύου Ethernet

ΝΑΙ

Α.11.26 Να ενσωματώνει μεταγωγέα τουλάχιστον 3 θυρών 
10/100/1000Base-T ΝΑΙ

Α.11.27
Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων 
Διαχείρισης Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, 
KNX, και DALI

ΝΑΙ

Α.11.28

Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, 
HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, 
Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και IPv4.

ΝΑΙ

Α.11.29 Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης 
πολλαπλών επιπέδων ΝΑΙ

Α.11.30 Να συνεργάζεται με  προγράμματα οδήγησης 
συσκευών και Script modules ΝΑΙ

Α.11.31 Να υποστηρίζει έως και 32 Ethernet-ελέγξιμες 
συσκευές οπτικοακουστικών ΝΑΙ
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Α.11.32 Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη ΝΑΙ

Α.11.33

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.11.34
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.11.35 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.12.α Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : Κεντρική 
Μονάδα 4 καναλιών

4 τεμ.

Α.12.α.1 Να διαθέτει 4 ανεξάρτητα κανάλια NAI

Α.12.α.2
Να λειτουργεί ασύρματα στη ζώνη των 1880 – 
1900 MHz ΝΑΙ

Α.12.α.3
Να διαθέτει εμβέλεια 300 μέτρων με οπτική 
επαφή ΝΑΙ

Α.12.α.4

Να διαθέτει κρυπτογράφηση μέσω τεχνολογίας 
κλειδιού 256-bit AES που να ανανεώνεται 
αυτόματα κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
μερικών λεπτών

ΝΑΙ

Α.12.α.5
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 20 Hz 
– 20000 Hz ΝΑΙ

Α.12.α.6

Να διαθέτει εξωτερική κεραία που να συνδέεται 
ψηφιακά, μέσω θύρας RJ45, με τη βάση, και για 
τροφοδοσία και να τοποθετείται είτε επίτοιχα 
είτε σε οροφή

ΝΑΙ

Α.12.α.7
Να διαθέτει δυνατότητα συγχρονισμού ήχου 
μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών πηγών μέσω 
του προτύπου AVB

ΝΑΙ

Α.12.α.8
Να διαθέτει θύρες USB, RS232 & Ethernet για 
έλεγχο ΝΑΙ
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Α.12.α.9 Ποιότητα κατασκευής CE

Α.12.α.10 Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.12.α.11 Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.12.α.12 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.12.β Σύστημα ασύρματων μικροφώνων: Κεντρική 
Μονάδα 2 καναλιών

1 τεμ.

Α.12.β.1 Να διαθέτει 2 ανεξάρτητα κανάλια NAI

Α.12.β.2
Να λειτουργεί ασύρματα στη ζώνη των 1880 – 
1900 MHz ΝΑΙ

Α.12.β.3
Να διαθέτει εμβέλεια 300 μέτρων με οπτική 
επαφή ΝΑΙ

Α.12.β.4

Να διαθέτει κρυπτογράφηση μέσω 
τεχνολογίας κλειδιού 256-bit AES που να 
ανανεώνεται αυτόματα κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα μερικών λεπτών

ΝΑΙ

Α.12.β.5
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 20 
Hz – 20000 Hz ΝΑΙ

Α.12.β.6

Να διαθέτει εξωτερική κεραία που να 
συνδέεται ψηφιακά, μέσω θύρας RJ45, με τη 
βάση, και για τροφοδοσία και να τοποθετείται 
είτε επίτοιχα είτε σε οροφή

ΝΑΙ

Α.12.β.7
Να διαθέτει δυνατότητα συγχρονισμού ήχου 
μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών πηγών μέσω 
του προτύπου AVB

ΝΑΙ

Α.12.β.8
Να διαθέτει θύρες USB, RS232 & Ethernet για 
έλεγχο ΝΑΙ
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Α.12.β.9 Ποιότητα κατασκευής CE

Α.12.β.10 Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.12.β.11 Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.12.β.12 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.12.γ
Σύστημα ασύρματων μικροφώνων: Φορετό 
μικρόφωνο 5 τεμ.

Α.12.γ.1
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.12.γ.2 Ποιότητα κατασκευής CE

Α.12.γ.3 Πανκατευθυντικό NAI

Α.12.γ.4
Να λειτουργεί ασύρματα στη μπάντα των 1880 
– 1900 MHz ΝΑΙ

Α.12.γ.5
Να διαθέτει εμβέλεια 300 μέτρων με οπτική 
επαφή ΝΑΙ

Α.12.γ.6

Να διαθέτει κρυπτογράφηση μέσω 
τεχνολογίας κλειδιού 256-bit AES που να 
ανανεώνεται αυτόματα κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα μερικών λεπτών

ΝΑΙ

Α.12.γ.7
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 100 
Hz – 20000 Hz ΝΑΙ

Α.12.γ.8
Να διαθέτει βολικό συνδετήρα για άμεση 
εφαρμογή σε πέτο πουκάμισου ή μπλούζα του 
ομιλητή

ΝΑΙ
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Α.12.γ.9

Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-
Ion που να παρέχει τουλάχιστον 8 ώρες 
συνεχούς λειτουργίας, τουλάχιστον 44 ώρες 
αναμονής και να φορτίζεται σε 3 ώρες ή 
λιγότερο

ΝΑΙ

Α.12.γ.10
Να παρέχει σηματοθορυβικό λόγο 70 
dB@1KHz 94dB SPL ή καλύτερο ΝΑΙ

Α.12.γ.11
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.12.γ.12

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.12.γ.13 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.12.δ
Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : XLR 
ασύρματος προσαρμογέας δυναμικών 
μικροφώνων χειρός

5 τεμ.

Α.12.δ.1
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.12.δ.2 Ποιότητα κατασκευής CE

Α.12.δ.3
Συνδέεται μέσω βύσματος XLR σε οποιοδήποτε 
δυναμικό μικρόφωνο χειρός και να το 
μετατρέπει σε ασύρματο

ΝΑΙ

Α.12.δ.4
Να λειτουργεί ασύρματα στη μπάντα των 1880 
– 1900 MHz ΝΑΙ

Α.12.δ.5
Να διαθέτει εμβέλεια 300 μέτρων με οπτική 
επαφή ΝΑΙ

Α.12.δ.6

Να διαθέτει κρυπτογράφηση μέσω 
τεχνολογίας κλειδιού 256-bit AES που να 
ανανεώνεται αυτόματα κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα μερικών λεπτών

ΝΑΙ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

121

Α.12.δ.7
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 20 
Hz – 20000 Hz ΝΑΙ

Α.12.δ.8

Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-
Ion που να παρέχει τουλάχιστον 8 ώρες 
συνεχούς λειτουργίας, τουλάχιστον 44 ώρες 
αναμονής και να φορτίζεται σε 3 ώρες ή 
λιγότερο

ΝΑΙ

Α.12.δ.9
Να παρέχει σηματοθορυβικό λόγο 80 dB SPL 
@1KHz 0dBV σήμα εισόδου ή καλύτερο ΝΑΙ

Α.12.δ.10

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. ΝΑΙ

Α.12.δ.11

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.12.δ.12 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.12.ε Σύστημα ασύρματων μικροφώνων: Δυναμικό 
μικρόφωνο χειρός 5 τεμ.

Α.12.ε.1
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.12.ε.2 Ποιότητα κατασκευής CE

Α.12.ε.3 Πανκατευθυντικό ομιλίας NAI

Α.12.ε.4

Στιβαρή μεταλλική κατασκευή με ελαστική 
εφαρμογή κάψουλας κεφαλής για 
ελαχιστοποίηση ευαισθησία σε θορύβους 
χειρισμού

ΝΑΙ

Α.12.ε.5 Συνδέεται μέσω βύσματος XLR-3 ΝΑΙ
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Α.12.ε.6
Να διαθέτει ευαισθησία ελεύθερου πεδίου, 
άνευ φορτίου (1kHz) 2,0 mV/Pa ΝΑΙ

Α.12.ε.7 Να διαθέτει ονομαστική αντίσταση 350 Ω ΝΑΙ

Α.12.ε.8
Να διαθέτει ελάχιστη τερματική αντίσταση 
1000 Ω ΝΑΙ

Α.12.ε.9
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.12.ε.10

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.12.ε.11 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.13.α
Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων : 
Κεντρική Μονάδα 4 τεμ

Α.13.α.1
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.13.α.2 Ποιότητα κατασκευής CE

Α.13.α.3

Θα διανέμει ψηφιακό ήχο, δεδομένα ελέγχου, 
και τροφοδοσία στον πρόεδρο, στους 
συνέδρους, και στις μονάδες διερμηνέων 
πάνω από ένα θωρακισμένο καλώδιο CAT5e 
(κατ’ ελάχιστο) σε τοπολογία “daisy-chain"

NAI

Α.13.α.4
Να υποστηρίζει τουλάχιστον 60 μονάδες 
ομιλίας χωρίς την ανάγκη συμπληρωματικού 
τροφοδοτικού

NAI
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Α.13.α.5

Είσοδοι Ήχου:
 Θα διαθέτει 2 αναλογικές balanced 

εισόδους τύπου XLR για διασύνδεση 
εξωτερικών πηγών, με επιλογή 
στάθμης σήματος εισόδου και μέγιστη 
στάθμη τουλάχιστον +15dBm

ΝΑΙ

Α.13.α.6

Έξοδοι Ήχου:
 Θα διαθέτει 8 αναλογικές balanced 

εξόδους τύπου XLR και μέγιστης 
στάθμης τουλάχιστον +15dBm, για 
διασύνδεση με συστήματα 
τηλεδιάσκεψης, ήχου / βίντεο,  
ενισχυμένου ήχου, ή ασύρματου 
συστήματος διανομής 

ΝΑΙ

Α.13.α.7 Να υποστηρίζει μέχρι και 8 ταυτόχρονα 
ενεργοποιημένα μικρόφωνα NAI

Α.13.α.8

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 διαφορετικούς 
τρόπους λειτουργίας μικροφώνων:

 Αυτόματο 
 First-In/First-On (FIFO)
 VOX (Voice activated)
 Χειροκίνητο

ΝΑΙ

Α.13.α.9

Να διαθέτει web-based διεπαφή επισκέψιμη 
από πρόγραμμα περιήγησης για τον έλεγχο 
των μικροφώνων, λίστας αιτημάτων, καθώς 
και ρύθμισης του συστήματος 
χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή tablet

ΝΑΙ

Α.13.α.10
Να διαθέτει διαφορετικές διευθύνσεις web 
για το διαχειριστή, τον πρόεδρο, και τις 
λειτουργίες προβολής

ΝΑΙ

Α.13.α.11

Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα (built-
in seat table), ώστε να αντιστοιχίζονται 
ονόματα συμμετεχόντων ή / και αριθμοί 
καθισμάτων στις επιτραπέζιες μονάδες 
ομιλίας

ΝΑΙ

Γενικά
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Α.13.α.12

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών 
μονάδων μονάδων και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα καλώδια 
SFTP του κατασκευαστικού οίκου

ΝΑΙ

Α.13.α.13

Για την τροφοδοσία των συνεδριακών 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα τροφοδοτικά του 
κατασκευαστικού οίκου

ΝΑΙ

Α.13.α.14
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.13.α.15

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.13.α.16 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.13.β
Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων: 
Επιτραπέζια Μονάδα Συντονιστή & 
Συμμετεχόντων

42 τεμ

Α.13.β.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.13.β.2 Ποιότητα κατασκευής CE

Α.13.β.3

Τυποποιημένη επιτραπέζια μονάδα ομιλίας η 
οποία μπορεί να προγραμματιστεί για 
πρόεδρο, αντιπροσώπους και μεταφραστές με 
ανταλλάξιμες επικαλύψεις κουμπιών ανάλογα 
με τη λειτουργικότητα

ΝΑΙ

Α.13.β.4
Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων 
ομιλίας 42

Α.13.β.5 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ
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Α.13.β.6

Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού 
σήματος

ΝΑΙ

Α.13.β.7 Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck NAI

Α.13.β.8 Να διαθέτει ενσωματωμένο μεγάφωνο ΝΑΙ

Α.13.β.9 Να διαθέτει στερεοφωνική έξοδο 3.5mm για 
την προαιρετική διασύνδεση ακουστικών ΝΑΙ

Α.13.β.10
Αποκρίσεις συχνότητας:

 150Hz-15kHz (μεγάφωνο)
 65Hz-16kHz (έξοδος ακουστικών)

ΝΑΙ

Α.13.β.11
Να περιλαμβάνει μπουτόν υπερκάλυψης με 
Speak και Mute ΝΑΙ

Α.13.β.12
Να διαθέτει 2 επαφές τύπου RJ-45 για την 
ενσωμάτωση στο σύστημα ομιλίας ΝΑΙ

Γενικά

Α.13.β.13

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα καλώδια 
SFTP του κατασκευαστικού οίκου

ΝΑΙ

Α.13.β.14

Για την τροφοδοσία των συνεδριακών 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα τροφοδοτικά του 
κατασκευαστικού οίκου

ΝΑΙ

Α.13.β.15

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ
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Α.13.β.16

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνονται 
στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.13.β.17 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.13.γ
Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων: 
Μονάδα Συμμετεχόντων Χωνευτού Τύπου 93 τεμ

Α.13.γ.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.13.γ.2 Ποιότητα κατασκευής CE

Α.13.γ.3

Τυποποιημένη μονάδα ομιλίας χωνευτού 
τύπου και διακριτικών διαστάσεων για 
εγκατάσταση σε έδρανα/τραπέζια

ΝΑΙ

Α.13.γ.4
Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων 
μονάδων ομιλίας 93

Α.13.γ.5
Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή 
μετάδοση ΝΑΙ

Α.13.γ.6

Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού 
σήματος

ΝΑΙ

Α.13.γ.7
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να 
κλειδώνει το μικρόφωνο gooseneck ΝΑΙ

Α.13.γ.8

Να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόσοψη 
που να διαθέτει  κουμπιά ομιλίας και 
σίγασης

ΝΑΙ
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Γενικά

Α.13.γ.9

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών 
μονάδων μονάδων και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα καλώδια 
SFTP του κατασκευαστικού οίκου

ΝΑΙ

Α.13.γ.10

Για την τροφοδοσία των συνεδριακών 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα τροφοδοτικά του 
κατασκευαστικού οίκου

ΝΑΙ

Α.13.γ.11

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.13.γ.12

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνονται 
στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.13.γ.13 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.13.δ
Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων: 
Μικρόφωνα Επιτραπέζιων Μονάδων 135 τεμ

Α.13.δ.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.13.δ.2 Ποιότητα κατασκευής CE

Α.13.δ.3 Αριθμός ζητούμενων  μικροφώνων 135
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Α.13.δ.4
Τα μικρόφωνα να έχουν καρδιοειδές πολικό 
διάγραμμα ΝΑΙ

Α.13.δ.5 Να διαθέτουν LED ένδειξης λειτουργίας ΝΑΙ

Α.13.δ.6
Να διαθέτουν απόκριση συχνότητας 30Hz 
έως 18kHz NAI

Α.13.δ.7
Να παρουσιάζουν ευαισθησία από -49dB 
έως -55dB (0dB = 1V/1ΡΑ στο 1kHz) ΝΑΙ

Α.13.δ.8

Να παρουσιάζουν λόγο σήματος προς 
θόρυβο 
> 60 dBA

ΝΑΙ

Α.13.δ.9 Να διαθέτουν μήκος τουλάχιστον 40cm NAI

Γενικά

Α.13.δ.10

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα καλώδια 
SFTP του κατασκευαστικού οίκου

ΝΑΙ

Α.13.δ.11

Για την τροφοδοσία των συνεδριακών 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα τροφοδοτικά του 
κατασκευαστικού οίκου

ΝΑΙ

Α.13.δ.12

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ
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Α.13.δ.13

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.13.δ.14 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.14 Ενισχυτής 4 τεμ.

Α.14.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ

Α.14.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.14.3 Τύπου compact, rack-mountable 1U ΝΑΙ

Α.14.4 Class D ΝΑΙ

Α.14.5 Ψύξη: Δίχως ανεμιστήρες (fanless) ΝΑΙ

Α.14.6
Να διαθέτει δύο αναλογικές εισόδους 
(ισοσταθμισμένες ή μη) εμπέδησης >10kΩ και 
τυπικής στάθμης +4dBu

ΝΑΙ

Α.14.7 Να διαθέτει δύο εξόδους 100V ΝΑΙ

Α.14.8
Να παρέχει συνολική ισχύ εξόδου 200W 
(μετρούμενη στο 1 kHz με 0.1% THD) 
κατανεμημένη στα 100W rms ανά κανάλι.

ΝΑΙ

Α.14.9 Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz έως 
20kHz ±1dB ΝΑΙ

Α.14.10
Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο 
μετρημένο στα 100 dB (μη σταθμισμένο) μεταξύ 
20Hz και 20kHz

ΝΑΙ

Α.14.11
Συντελεστής απόσβεσης (Damping factor):  >100 
σε φορτίο εμπέδησης 50Ω ΝΑΙ
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Α.14.12 Να παρουσιάζει κέρδος τάσης τουλάχιστον 38dB NAI

Α.14.13
Να παρουσιάζει λόγο απόρριψης κοινού 
σήματος 75dB στο 1kHz NAI

Α.14.14
Να παρουσιάζει ολική αρμονική παραμόρφωση 
και θόρυβο 0.1% στο 1kHz NAI

Α.14.15
Θα φέρει φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων 
με διακόπτη επιλογής (switch-selectable) για 
αποκοπή συχνοτήτων κάτω από 80Hz

ΝΑΙ

Α.14.16

Θα φέρει πολλαπλά κυκλώματα προστασίας από 
βραχυκυκλώματα, υπερθερμάνσεις, σφάλματα 
DC για να μην προκληθεί ζημιά στον ενισχυτή και 
στα ηχεία

ΝΑΙ

Α.14.17

Θα διαθέτει αυτόματο περιοριστή ψαλιδίσματος 
(Clip) ώστε να ανιχνεύει την έναρξη της 
αποκοπής από τη σύγκριση των κυματομορφών 
εισόδου και εξόδου, να μειώνει αυτόματα το 
κέρδος και να αποφεύγονται οι ηχητικές 
στρεβλώσεις

ΝΑΙ

Α.14.18
Θα φέρει τεχνολογία διόρθωσης του συντελεστή 
ισχύος που θα απομακρύνει τις αρμονικές της 
γραμμής AC

ΝΑΙ

Α.14.19 Θα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής μετά από 
25 λεπτά (+/- 5 λεπτά) αδράνειας ΝΑΙ

Α.14.20
Θα επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους ισχύος 
(από κατάσταση αναμονής) σε λιγότερο από ένα 
δευτερόλεπτο μετά την ανίχνευση σήματος

ΝΑΙ

Α.14.21 Κατανάλωση σε κατάσταση stand-by ≤1 Watt

Α.14.22 ENERGY STAR® ενεργειακή πιστοποίηση ΝΑΙ

Α.14.23 Θα υποστηρίζει απομακρυσμένο έλεγχο της 
θέσης σε κατάσταση αναμονής ΝΑΙ
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Α.14.24

Θα διαθέτει LED ενδείξεων για:
 ένδειξη υπερθέρμανσης
 ένδειξη παρουσίας σήματος εισόδου
 ένδειξη προειδοποίησης ψαλιδίσματος 

και ενεργοποίησης του κυκλώματος 
προστασίας

ΝΑΙ

Α.14.25 Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας  
CE, GS, και UL ΝΑΙ

Α.14.26
Θα πληροί τα πρότυπα IEC 60065 και BS EN 
60065 ΝΑΙ

Α.14.27

Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα EMI / 
EMC σύμφωνα με το CE, CISPR 22 Class B ή 
ισοδύναμο, CISPR 24 ή ισοδύναμο, EN55103-
2

ΝΑΙ

Α.14.28

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.14.29

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.14.30 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.15 Ηχεία (σε ζεύγη) 3 τεμ. 

Α.15.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ

Α.15.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο
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Α.15.3
Θα αποτελεί τετράγωνη κατασκευή διαστάσεων 
600mm x 600mm με μεταλλικό διάτρητο πλέγμα 
για τοποθέτηση σε κάναβο ψευδοροφής

ΝΑΙ

Α.15.4  Θα παρέχει ομοιόμορφη κωνική διασπορά 170° ΝΑΙ

Α.15.5 Θα φέρει οδηγό πλήρους φάσματος 3’’ ΝΑΙ

Α.15.6 Θα παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση 8Ω ΝΑΙ

Α.15.7 Θα διαθέτει ονομαστική ευαισθησία ≥ 86dB SPL ΝΑΙ

Α.15.8 Θα αναπαράγει ήχο σε εύρος Συχνοτήτων από
68Hz έως 18kHz ΝΑΙ

Α.15.9

Ισχύς:
 16 W (rms) συνεχή “ροζ” (pink) θόρυβο 

σύμφωνα με το IEC 60268-5
 32 W (rms) συνεχούς προγράμματος

ΝΑΙ

Α.15.10

Θα διαθέτει ακροδέκτες ενδιάμεσων λήψεων 
(taps) για 70V ή 100V λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 16W, 8W, 4W, 2W 
και 1W και απευθείας στα 8Ω

ΝΑΙ

Α.15.11 Θα συμμορφώνεται στα πρότυπα ασφαλείας CE, 
NFPA 70, and NFPA 90A ΝΑΙ

Α.15.12 Θα συμμορφώνεται με τις σχετικές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις RoHS και WEEE ΝΑΙ

Α.15.13
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.15.14

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.15.15 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α.16 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού 4 τεμ.

Α.16.1 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή

ISO 
9001/2008 

ή

ισοδύναμο

Α.16.2 Επιδαπέδιο Rack 19" (Π.600 Χ Β.600mm), 
τουλάχιστον 24U (Ύψος 1200mm) ΝΑΙ

Α.16.3 Στατικό φορτίο ≥350 Kg ΝΑΙ

Α.16.4 Αυτοφερόμενo σκελετό 19" ραγών, για 
μέγιστη εξοικονόμηση χώρου ΝΑΙ

Α.16.5
2 πόρτες (εμπρός & πίσω) με κλειδαριές 
ασφαλείας,η εμπρόσθια με κρύσταλλο 
ασφαλείας 4mm, μεταλλική στο πίσω μέρος ΝΑΙ

Α.16.6 Αφαιρούμενες πόρτες με επιλογή κατεύθυνσης 
ανοίγματος (αριστερά-δεξιά) ΝΑΙ

Α.16.7 Αποσπώμενα (2) "πλαϊνά τμήματα" με κλειδαριές 
ασφαλείας ΝΑΙ

Α.16.8

Δυνατότητα τοποθέτησης εξοπλισμού 19" και στο 
οπίσθιο μέρος του Rack: Με τις 2 πόρτες που 
διαθέτει εμπρός-πίσω και σε συνδυασμό με τις 4 
κολώνες στήριξης

ΝΑΙ

Α.16.9 Ρυθμιζόμενες (4) κολώνες (ικριώματα 19'') 
στήριξης συσκευών (εμπρός-πίσω) ΝΑΙ

Α.16.10 Εισαγωγή καλωδίων από την πλάκα οροφής ή 
από το δαπεδο της καμπίνας ΝΑΙ

Α.16.11
Κεντρικά σημεία γειώσεων "εμπρός και πίσω" 
καθώς και καλώδια γειώσεων στις πόρτες και στο 
εσωτερικό των ικριωμάτων 19"(κολώνες). ΝΑΙ

Α.16.12 Να προσφερθεί με ρόδες (σετ 4 τεμ.) ώστε 
να είναι τροχήλατο ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.17 Μεταλλική κατασκευή για την προσαρμογή 
ενσύρματων μικροφώνων στα έδρανα

1 τεμ.

Α.17.1 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή

ISO 
9001/2008 

ή

ισοδύναμο

Α.17.2
Μεταλλική κατασκευή για την τοποθέτηση 
μικροφωνικής εγκατάστασης σε ήδη 
τοποθετημένα καθίσματα

ΝΑΙ

Α.17.3 Τοποθέτηση σε 50 θέσεις από τις συνολικά 
τοποθετημένες ΝΑΙ

Α.16.13 Το Υλικό κατασκευής να είναι Λαμαρίνα πάχους ~ 
1,5mm ΝΑΙ

Α.16.14 Η βαφή να είναι Ηλεκτροστατική πολυεστερικής 
πούδρας, χρώματος Ανθρακί ΝΑΙ

Α.16.15
Να παραδοθεί με τουλάχιστον 2 ράφια τεσσάρων 
σημείων στήριξης (εμπρός και πίσω κολώνες), 
τοποθετημένα σε ισοκατανεμημένο ύψος. ΝΑΙ

Α.16.16

Να περιλαμβάνει πολύμπριζο με τουλάχιστον 
7 θέσεις Schuko με διακόπτη, τύπου Rack-
mount πλάτους 19", τοποθετημένο στις 
εμπρόσθιες κολώνες, στο μέγιστο ύψος

ΝΑΙ

Α.16.17
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν 
πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για 
χρήση. 

ΝΑΙ

Α.16.18
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.16.19 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3
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Α.17.4

Κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων για τη 
φιλοξενία των μικροφωνικών συσκευών 
τοποθετημένη επί του υπάρχοντος μεταλλικού 
σκελετού καθισμάτων

ΝΑΙ

Α.17.5
Κατασκευή κατάλληλη για την ασφάλιση των 
μικροφώνων ώστε να μην μπορούν να 
αποσπαστούν από τις βάσεις τους

ΝΑΙ

Α.17.6

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι 
βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, 
αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής της 
Υπηρεσίας

ΝΑΙ

Α.17.7
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.18
Ξύλινη κατασκευή έδρας με κάλυμμα 
για την ενσωμάτωση εξοπλισμού 
οθονών αφής

4τεμ.

Α.18.1 Ποιότητα κατασκευής/ISO 
κατασκευαστή

ISO 9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.18.2

Να χρησιμοποιηθεί MDF πάχους 25 
χιλιοστών επενδυμένο με μελαμίνη σε 
απόχρωση της επιλογής της 
υπηρεσίας, ώστε να είναι 
εναρμονισμένη με τα στοιχεία της 
αίθουσας

ΝΑΙ

Α.18.3

Το έπιπλο να διαθέτει ντουλάπι κάτω 
από τις πόρτες που θα έχει κλειδαριά 
για την ασφάλεια του εξοπλισμού που 
φιλοξενείται

ΝΑΙ

Α.18.4
Κάτω από το καπάκι του επίπλου να 
βρίσκεται συρόμενο ράφι 
πληκτρολογίου

ΝΑΙ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

136

Α.18.5
Να εξασφαλίζεται κατακόρυφο 
σύστημα εξαερισμού, στον εσωτερικό 
χώρο του ντουλαπιού

ΝΑΙ

Α.18.6
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για 
την όδευση των καλωδίων καθώς και 
την επισκεψιμότητα των συσκευών.

ΝΑΙ

Α.18.7

Οι συσκευές που τοποθετούνται στο 
καπάκι του επίπλου να 
προστατεύονται από κλοπή μέσω 
ειδικού συστήματος τύπου Rolltop, το 
οποίο μάλιστα θα κλειδώνει 

ΝΑΙ

Α.18.8
Τα πλαϊνά του επίπλου να διαθέτουν 
ρυθμιστές εδάφους για τη 
σταθερότητα του επίπλου

ΝΑΙ

Διαστάσεις επίπλου:
 Πλάτος: 1250 mm
 Ύψος πλάτης: 980mm
 Ύψος εμπρόσθιο (από τις 

πόρτες): 730mm
 Βάθος: 640mm 

ΝΑΙ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.19 Oθόνη 92" προβολής εικόνων υψηλής 
αντίθεσης 2 τεμ.

Α.19.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.19.2 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS

Α.19.3 Διαγώνιος οθόνης ≥ 92" ΝΑΙ

Α.19.4

Οπτική τεχνολογία που επιτυγχάνει 
υψηλότερη αντίθεση και φωτεινότητα 
εικόνας σε σχέση με τις συμβατικές 
οθόνες προβολής σε φωτεινά 
περιβάλλοντα

ΝΑΙ
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Α.19.5 Προβολή από συμβατικό προβολικό ΝΑΙ

Α.19.6 Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ

Α.19.7 Πιστοποίηση ISF NAI 

Α.19.8
Προβολή από την πάνω πλευρά της 
οθόνης ΝΑΙ 

Α.19.9
Διαστάσεις εικόνας τουλάχιστον:

 Πλάτος 2037mm
 Ύψος 1146mm

ΝΑΙ

Α.19.10 Περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου (κατά 
προτίμηση σε ασημογκρί απόχρωση) ΝΑΙ

Α.19.11

Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης 
κατάλληλη για την κοινή ανάρτηση των 
δύο οθονών πλάι – πλάι, εφαπτόμενες 
καθ’ ύψος

ΝΑΙ

Α.19.12

Για την πρόληψη ή την αποτροπή της 
μη εξουσιοδοτημένης λήψης των 
οθονών προβολής των 
απομακρυσμένων συμμετεχόντων θα 
χρησιμοποιηθούν τα Kensington lock 
των οθονών. Σε περίπτωση που κάποιος 
τύπος δεν διαθέτει, θα προσαρμοστεί 
μηχανισμός ή κατασκευή αποτροπής 
που θα είναι αποδεκτό από το 
Πανεπιστήμιο.

ΝΑΙ

Α.19.13

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. ΝΑΙ

Α.19.14

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα 
πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά 
πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.19.15 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.20 Προβολικό 2 τεμ.

Α.20.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.20.2 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS

Α.20.3 Εγγενής ανάλυση 1080p (1920 x 1080) ΝΑΙ

Α.20.4 Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ

Α.20.5 Φωτεινότητα 4500 lumens τουλάχιστον NAI

Α.20.6
Ελάχιστος χρόνος ζωής λάμπας ≥ 3.000 
ώρες λειτουργίας σε φωτεινή κατάσταση ΝΑΙ 

Α.20.7 Οπτικό ζουμ 1.5x ή καλύτερο ΝΑΙ

Α.20.8 Λόγος αντίθεσης 20.000:1 ΝΑΙ

Α.20.9

Συνδέσεις: 
 HDMI x2 (1,4 & 1,4a w/HML)
 VGA input x2
 VGA output x1 
 Composite video input, 
 S-VIDEO video input, 
 Audio in RCA stereo
 Audio in 3.5mm mini-jack stereo
 Audio out 3.5mm mini-jack stereo
 RS-232
 RJ-45
 Micro-USB

NAI

Α.20.10 Να υποστηρίζει 3DTV Play και 144Hz 3D 
Triple Flash NAI

Α.20.11 Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο 
ελέγχου NAI
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Α.20.12 Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 
35dB(eco)/37dB(normal) ή καλύτερα NAI

Α.20.13 Να προσφερθεί λάμπα αντικατάστασης 
του ίδιου κατασκευαστή ΝΑΙ

Α.20.14
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο 
και το ύψος που θα εγκατασταθεί.

ΝΑΙ

Α.20.15
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.20.16

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνονται 
στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.20.17 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.21 Ηχοστήλες 10τεμ.

Α.21.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.21.2 Ποιότητα κατασκευής - Πιστοποιητικά CE, EN54-24

Α.21.3

Θα αποτελεί τετράγωνη κατασκευή 
αλουμινίου με τοξοτές τρεις ακμές, με 
διάτρητο πλέγμα για επίτοιχη τοποθέτηση 
και σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με 
το πρότυπο IP55

ΝΑΙ

Α.21.4 Θα παρέχει ομοιόμορφη κωνική διασπορά 
180°/140° οριζοντίως και 60°/30° καθέτως ΝΑΙ

Α.21.5 Θα φέρει 4 οδηγούς πλήρους φάσματος ΝΑΙ

Α.21.6 Θα παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση 8Ω ΝΑΙ
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A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.22 Σύστημα Αδειάληπτης Παροχής (UPS) 3 τεμ.

Α.22.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.22.2
Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή

ISO 9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.21.7
Θα διαθέτει ονομαστική ευαισθησία ≥ 
108dB S.P.L. @ 1m, σε πλήρη ισχύ, νε 
εύρος σήματος δοκιμής 100Hz-10kHz

ΝΑΙ

Α.21.8
Θα αναπαράγει ήχο σε εύρος συχνοτήτων 
από
170Hz έως 18kHz

ΝΑΙ

Α.21.9
Ισχύς τουλάχιστον 40 W (rms) συνεχούς 
προγράμματος ΝΑΙ

Α.21.10

Θα διαθέτει ακροδέκτες ενδιάμεσων 
λήψεων (taps) για 70.7V λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 20W, 10W, 
5W και 2.5W ή 100V λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 40W, 20W, 
10W και 5W

ΝΑΙ

Α.21.11 Θα συμμορφώνεται στο πρότυπο BS5839 
Part 8 ΝΑΙ

Α.21.12 Θα συνοδεύεται με μεταλλική επίτοιχη 
βάση στήριξης σχήματος “L” ΝΑΙ

Α.21.13
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.21.14

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνονται 
στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.21.15 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3
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Α.22.3 Χώρα Προέλευσης: Εντός EU

Α.22.4 Τεχνολογία Double Conversion On-line. ΝΑΙ

Α.22.5 Ισχύς Εξόδου ≥3kVA/3KW. ΝΑΙ

Α.22.6 Παραμετροποίηση του ups μέσω LCD-
DISPLAY.

ΝΑΙ

Α.22.7 Απόδοση (σε πλήρες φορτίο). ≥91%

Α.22.8 Να αναφερθεί ο τύπος και ο 
κατασκευαστής του. Να δοθεί το ISO 9001.

ΝΑΙ

Α.22.9 Ονομαστική Τάση: 230v. ΝΑΙ

Α.22.10 Διακύμανση τάσης εισόδου 160-300 VAC

Α.22.11 Ονομαστική Συχνότητα:  45-55Hz ή 54-
66Hz.

ΝΑΙ

Α.22.12 Συντελεστής Ισχύος. ≥0,99

Α.22.13 THDi ≤5% 

Α.22.14 THDu <1.6% @ full 
linear load

Α.22.15 Τάση εξόδου: Ημιτονοειδής. ΝΑΙ

Α.22.16 Ονομαστική Τάση: 208/220/230/240 VAC. ΝΑΙ

Α.22.17 Διακύμανση τάσης εισόδου ±1%
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Α.22.18

THD

≤2% Full Linear Load; 

≤4% Non-Linear Load

ΝΑΙ

Α.22.19 Ονομαστική Συχνότητα: 47Hz - 53Hz or 
57Hz - 63Hz

ΝΑΙ

Α.22.20 Τύπος εξόδων 8 Χ IEC C13

Και

1Χ IEC C19 

Α.22.21 IEC 62040-3 classification ΝΑΙ

Α.22.22 Ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας: USB & 
RS232.

ΝΑΙ

Α.22.23 Υποστήριξη SNMP Adapter για τον έλεγχο 
της λειτουργίας του UPS μέσω δικτύου.

ΝΑΙ

Α.22.24 Θύρα RJ-45/RJ-11 protection ΝΑΙ

Α.22.25 Να δοθεί Network Automatic Shutdown 
S/W.

ΝΑΙ

Α.22.26 Επαφή εκτάκτου ανάγκης (Emergency 
Power Off, EPO) να διατίθεται στον βασικό 
εξοπλισμό.

ΝΑΙ

Α.22.27 Τύπος: Μολύβδου κλειστού τύπου άνευ 
συντήρησης επώνυμου κατασκευαστικού 
οίκου.

ΝΑΙ

Α.22.28 Ελάχιστος αριθμός μπαταριών. ≥6 τεμ.

Α.22.29 Ελάχιστη Ισχύς μπαταρίας. ≥12V/9Ah
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Α.22.30 Χρόνος φόρτισης των συσσωρευτών <=3h 
to 90%.

ΝΑΙ

Α.22.31 Δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον καμπίνας 
μπαταριών 

ΝΑΙ

Α.22.32 Charger Current 2A

Α.22.33 Load Crest Ratio 3:1

Α.22.34 Surge protection Up to 7kV

Α.22.35 Overload Capacity

Battery Mode:

Warning @100%-110%; 

30s @110%-130%; 

Shutdown @>130%

ΝΑΙ

Α.22.36 Automatic Fan  speed control ΝΑΙ

Α.22.37 Θόρυβος < 50dB

Α.22.38 Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.22.39 Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνονται 
στα κανονιστικά πρότυπα CE.

ΝΑΙ

Α.22.40 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.23.α
Καθίσματα & Έδρανα: Σύστημα 
θέσεων 2 καθισμάτων με ξύλινη έδρα, 
πλάτη και μεταλλικό σκελετό (μπάρα) 
με τα πόδια

6 τεμ.

Α.23.α.1
Εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε 
να μπορούν να αλλάζουν τα μέρη του 
χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα

ΝΑΙ

Α.23.α.2

Να συνδυάζεται με ανεξάρτητο 
αναδιπλούμενο τραπέζι το οποίο να 
λειτουργεί με μηχανισμό αναδίπλωσης 
αντιπάνικ

ΝΑΙ

Α.23.α.3

Αναρτημένο σε χαλύβδινη δοκό 
(μπάρα) διαστάσεων 80Χ40Χ2,5 mm. Η 
σύνδεση της δοκού με τα πέλματα 
πρέπει να γίνεται με στρόγγυλο 
χαλύβδινο σωλήνα Φ60Χ2,5mm (πόδι). 
Τα πέλματα πρέπει να στόγγυλα 
Φ120mm με τρεις οπές πάκτωσης. Ο 
Τρόπος πάκτωσης πρέπει να 
εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα

ΝΑΙ

Α.23.α.4

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι 
βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, 
αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής 
της Υπηρεσίας

ΝΑΙ

Α.23.α.5

Ξύλινη κατασκευή έδρας από κόντρα 
πλακέ οξιάς πάχους 12 mm και 
επικαλυμμένη με βερνίκι το οποίο να 
καθιστά το ξύλο αδιάβροχο και 
βραδύκαυστο

ΝΑΙ

Α.23.α.6
Διαστάσεων 45cm πλάτος, 45 cm βάθος 
με σύστημα αθόρυβης αυτόματης 
ανάκλησης (μηχανισμός αλουμινίου) 

ΝΑΙ

Α.23.α.7 Η έδρα να αναδιπλώνεται για την 
καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου

ΝΑΙ

Α.23.α.8
Ανατομικής μορφής με εξομάλυνση 
των άκρων της για αποφυγή 
τραυματισμών

ΝΑΙ
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Α.23.α.9

Ξύλινη κατασκευή πλάτης από κόντρα 
πλακέ οξιάς πάχους 12 mm και 
επικαλυμμένη με βερνίκι το οποίο να 
καθιστά το ξύλο αδιάβροχο και 
βραδύκαυστο

ΝΑΙ

Α.23.α.10

Ανατομικής μορφής και σχεδιασμένη 
έτσι ώστε να παρέχει άριστη στήριξη 
του χρήστη σε μεγάλης διάρκειας 
χρήση του καθίσματος

ΝΑΙ

Α.23.α.11

Ανεξάρτητο αναδιπλούμενο τραπέζι με 
μεταλλικό σκελετό (πόδια) το οποίο να 
διαθέτει ξύλινη αναδιπλούμενη 
επιφάνεια εργασίας τοποθετημένο 
ανεξάρτητα και μπροστά από τα 
καθίσματα και κάθε επιφάνεια 
εργασίας θα εξυπηρετεί μία θέση.

ΝΑΙ

Α.23.α.12

Τα τραπέζια στις πρώτη σειρές θα πρέπει 
να διαθέτουν διάτρητη μεταλλική 
μπροστινή μετώπη ή ξύλινη. ΝΑΙ

Α.23.α.13

Τα πόδια πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από χαλύβδινη σωλήνα 
80Χ40Χ2,5mm και να διαθέτουν πέλματα 
για την πάκτωση στο πάτωμα πάνω στα 
οποία πρέπει να βρίσκεται 
προσαρμοσμένο το σύστημα 
αναδίπλωσης της επιφάνειας γραφής το 
οποίο να λειτουργεί με διπλούς 
αλουμινένιους βραχίονες και να είναι 
αντιπάνικ.

ΝΑΙ

Α.23.α.14

Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από MDF επενδυμένο 
με μελαμίνη και να έχει πάχος 25mm. Το 
βάθος της πρέπει να είναι 30cm. 
Περιμετρικά ( στα σόκορα) πρέπει να 
είναι λουστραρισμένη.

ΝΑΙ
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Α.23.α.15

Πάνω στον σκελετό πρέπει να βρίσκεται 
τοποθετημένη μεταλλική κατασκευή η 
οποία θα φιλοξενήσει μικροφωνικές 
συσκευές (μία για κάθε θέση). Στην 
κατασκευή αυτή πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη για την ασφάλιση των λαιμών 
των μικροφώνων (gooseneck), ώστε να 
μην μπορούν να αποσπαστούν από τις 
βάσεις τους. Ο σκελετός του καθίσματος 
θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος 
ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει την 
όδευση των καλωδίων προς την μεταλλική 
κατασκευή η οποία θα φιλοξενήσει τα 
μικρόφωνα.

ΝΑΙ

Α.23.α.16

Το σύστημα κάθισμα – τραπέζι πρέπει 
να έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να 
τοποθετηθεί σε σειρές πλάτους 85cm. Η 
αξονική απόσταση πρέπει να είναι 
53cm.

ΝΑΙ

Α.23.α.17 Κατασκευή με δυνατότητα εύκολης και 
γρήγορης αντικατάστασης της ΝΑΙ

Πιστοποιητικά

Α.23.α.18

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και 
ISO 14001

ΝΑΙ

Α.23.α.19

Το κάθισμα πρέπει είναι 
πιστοποιημένο κατά EN 12727, 
επίπεδο 4

ΝΑΙ

Α.23.α.20

Το τραπέζι (χωρίς την μεταλλική 
κατασκευή για τα μικρόφωνα) πρέπει 
να είναι πιστοποιημένο κατά EN 527-
2, 527-3 και ISO/DIS 8019

ΝΑΙ
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Α.23.α.21

Τα λούστρα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα για την 
βραδυκαυστότητα τους

ΝΑΙ

Α.23.α.22
Το χρώμα των λούστρων θα είναι της 
επιλογής της Υπηρεσίας ΝΑΙ

Α.23.α.23

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους 
να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για 
χρήση. 

ΝΑΙ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.23.β Καθίσματα & Έδρανα: Σύστημα θέσεων 
3 καθισμάτων με ξύλινη έδρα και πλάτη

8 τεμ.

Α.23.β.1
Εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να 
μπορούν να αλλάζουν τα μέρη του χωρίς 
να καταστρέφονται τα υπόλοιπα

ΝΑΙ

Α.23.β.2

Να συνδυάζεται με ανεξάρτητο 
αναδιπλούμενο τραπέζι το οποίο να 
λειτουργεί με μηχανισμό αναδίπλωσης 
αντιπάνικ

ΝΑΙ

Α.23.β.3

Αναρτημένο σε χαλύβδινη δοκό (μπάρα) 
διαστάσεων 80Χ40Χ2,5 mm. Η σύνδεση 
της δοκού με τα πέλματα πρέπει να 
γίνεται με στρόγγυλο χαλύβδινο σωλήνα 
Φ60Χ2,5mm (πόδι). Τα πέλματα πρέπει 
να στόγγυλα Φ120mm με τρεις οπές 
πάκτωσης. Ο Τρόπος πάκτωσης πρέπει 
να εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα

ΝΑΙ

Α.23.β.4

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι 
βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, 
αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής 
της Υπηρεσίας

ΝΑΙ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

148

Α.23.β.5

Ξύλινη κατασκευή έδρας από κόντρα 
πλακέ οξιάς πάχους 12 mm και 
επικαλυμμένη με βερνίκι το οποίο να 
καθιστά το ξύλο αδιάβροχο και 
βραδύκαυστο

ΝΑΙ

Α.23.β.6
Διαστάσεων 45cm πλάτος, 45 cm βάθος 
με σύστημα αθόρυβης αυτόματης 
ανάκλησης (μηχανισμός αλουμινίου) 

ΝΑΙ

Α.23.β.7 Η έδρα να αναδιπλώνεται για την 
καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου

ΝΑΙ

Α.23.β.8 Ανατομικής μορφής με εξομάλυνση των 
άκρων της για αποφυγή τραυματισμών ΝΑΙ

Α.23.β.9

Ξύλινη κατασκευή πλάτης από κόντρα 
πλακέ οξιάς πάχους 12 mm και 
επικαλυμμένη με βερνίκι το οποίο να 
καθιστά το ξύλο αδιάβροχο και 
βραδύκαυστο

ΝΑΙ

Α.23.β.10

Ανατομικής μορφής και σχεδιασμένη 
έτσι ώστε να παρέχει άριστη στήριξη του 
χρήστη σε μεγάλης διάρκειας χρήση του 
καθίσματος

ΝΑΙ

Α.23.β.11

Ανεξάρτητο αναδιπλούμενο τραπέζι με 
μεταλλικό σκελετό (πόδια) το οποίο να 
διαθέτει ξύλινη αναδιπλούμενη 
επιφάνεια εργασίας τοποθετημένο 
ανεξάρτητα και μπροστά από τα 
καθίσματα και κάθε επιφάνεια εργασίας 
θα εξυπηρετεί μία θέση.

ΝΑΙ

Α.23.β.12

Τα τραπέζια στις πρώτη σειρές θα πρέπει 
να διαθέτουν διάτρητη μεταλλική 
μπροστινή μετώπη ή ξύλινη. ΝΑΙ
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Α.23.β.13

Τα πόδια πρέπει να είναι κατασκευασμένα 
από χαλύβδινη σωλήνα 80Χ40Χ2,5mm και 
να διαθέτουν πέλματα για την πάκτωση 
στο πάτωμα πάνω στα οποία πρέπει να 
βρίσκεται προσαρμοσμένο το σύστημα 
αναδίπλωσης της επιφάνειας γραφής το 
οποίο να λειτουργεί με διπλούς 
αλουμινένιους βραχίονες και να είναι 
αντιπάνικ.

ΝΑΙ

Α.23.β.14

Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από MDF επενδυμένο με 
μελαμίνη και να έχει πάχος 25mm. Το 
βάθος της πρέπει να είναι 30cm. 
Περιμετρικά ( στα σόκορα) πρέπει να είναι 
λουστραρισμένη.

ΝΑΙ

Α.23.β.15

Πάνω στον σκελετό πρέπει να βρίσκεται 
τοποθετημένη μεταλλική κατασκευή η 
οποία θα φιλοξενήσει μικροφωνικές 
συσκευές (μία για κάθε θέση). Στην 
κατασκευή αυτή πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη για την ασφάλιση των λαιμών 
των μικροφώνων (gooseneck), ώστε να μην 
μπορούν να αποσπαστούν από τις βάσεις 
τους. Ο σκελετός του καθίσματος θα 
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να 
μπορεί να εξυπηρετήσει την όδευση των 
καλωδίων προς την μεταλλική κατασκευή η 
οποία θα φιλοξενήσει τα μικρόφωνα.

ΝΑΙ

Α.23.β.16

Το σύστημα κάθισμα – τραπέζι πρέπει να 
έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να 
τοποθετηθεί σε σειρές πλάτους 85cm. Η 
αξονική απόσταση πρέπει να είναι 53cm.

ΝΑΙ

Α.23.β.17 Κατασκευή με δυνατότητα εύκολης και 
γρήγορης αντικατάστασης της ΝΑΙ
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Α.23.β.18
Το χρώμα των λούστρων θα είναι της 
επιλογής της Υπηρεσίας ΝΑΙ

Πιστοποιητικά

Α.23.β.19

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 
14001

ΝΑΙ

Α.23.β.20

Το κάθισμα πρέπει είναι 
πιστοποιημένο κατά EN 12727, 
επίπεδο 4

ΝΑΙ

Α.23.β.21

Το τραπέζι (χωρίς την μεταλλική 
κατασκευή για τα μικρόφωνα) πρέπει 
να είναι πιστοποιημένο κατά EN 527-
2, 527-3 και ISO/DIS 8019

ΝΑΙ

Α.23.β.22

Τα λούστρα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα για την 
βραδυκαυστότητα τους

ΝΑΙ

Α.23.β.23

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.23.γ Καθίσματα & Έδρανα: Σύστημα θέσεων 4 
καθισμάτων με ξύλινη έδρα και πλάτη

12 τεμ.

Α.23.γ.2
Εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να 
μπορούν να αλλάζουν τα μέρη του χωρίς να 
καταστρέφονται τα υπόλοιπα

ΝΑΙ

Α.23.γ.3

Να συνδυάζεται με ανεξάρτητο 
αναδιπλούμενο τραπέζι το οποίο να 
λειτουργεί με μηχανισμό αναδίπλωσης 
αντιπάνικ

ΝΑΙ
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Α.23.γ.4

Αναρτημένο σε χαλύβδινη δοκό (μπάρα) 
διαστάσεων 80Χ40Χ2,5 mm. Η σύνδεση της 
δοκού με τα πέλματα πρέπει να γίνεται με 
στρόγγυλο χαλύβδινο σωλήνα Φ60Χ2,5mm 
(πόδι). Τα πέλματα πρέπει να στόγγυλα 
Φ120mm με τρεις οπές πάκτωσης. Ο Τρόπος 
πάκτωσης πρέπει να εξασφαλίζει εξαιρετική 
σταθερότητα

ΝΑΙ

Α.23.γ.5

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι 
βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, 
αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής της 
Υπηρεσίας

ΝΑΙ

Α.23.γ.6

Ξύλινη κατασκευή έδρας από κόντρα πλακέ 
οξιάς πάχους 12 mm και επικαλυμμένη με 
βερνίκι το οποίο να καθιστά το ξύλο 
αδιάβροχο και βραδύκαυστο

ΝΑΙ

Α.23.γ.7
Διαστάσεων 45cm πλάτος, 45 cm βάθος με 
σύστημα αθόρυβης αυτόματης ανάκλησης 
(μηχανισμός αλουμινίου) 

ΝΑΙ

Α.23.γ.8 Ανατομικής μορφής με εξομάλυνση των 
άκρων της για αποφυγή τραυματισμών ΝΑΙ

Α.23.γ.9

Ξύλινη κατασκευή πλάτης από κόντρα πλακέ 
οξιάς πάχους 12 mm και επικαλυμμένη με 
βερνίκι το οποίο να καθιστά το ξύλο 
αδιάβροχο και βραδύκαυστο

ΝΑΙ

Α.23.γ.10
Ανατομικής μορφής και σχεδιασμένη έτσι 
ώστε να παρέχει άριστη στήριξη του χρήστη 
σε μεγάλης διάρκειας χρήση του καθίσματος

ΝΑΙ

Α.23.γ.11

Ανεξάρτητο αναδιπλούμενο τραπέζι με 
μεταλλικό σκελετό (πόδια) το οποίο να 
διαθέτει ξύλινη αναδιπλούμενη επιφάνεια 
εργασίας τοποθετημένο ανεξάρτητα και 
μπροστά από τα καθίσματα και κάθε 
επιφάνεια εργασίας θα εξυπηρετεί μία 
θέση.

ΝΑΙ

Α.23.γ.12

Τα τραπέζια στις πρώτη σειρές θα πρέπει να 
διαθέτουν διάτρητη μεταλλική μπροστινή 
μετώπη ή ξύλινη. ΝΑΙ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

152

Α.23.γ.13

Τα πόδια πρέπει να είναι κατασκευασμένα 
από χαλύβδινη σωλήνα 80Χ40Χ2,5mm και να 
διαθέτουν πέλματα για την πάκτωση στο 
πάτωμα πάνω στα οποία πρέπει να βρίσκεται 
προσαρμοσμένο το σύστημα αναδίπλωσης της 
επιφάνειας γραφής το οποίο να λειτουργεί με 
διπλούς αλουμινένιους βραχίονες και να είναι 
αντιπάνικ.

ΝΑΙ

Α.23.γ.14

Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από MDF επενδυμένο με 
μελαμίνη και να έχει πάχος 25mm. Το βάθος 
της πρέπει να είναι 30cm. Περιμετρικά ( στα 
σόκορα) πρέπει να είναι λουστραρισμένη.

ΝΑΙ

Α.23.γ.15

Πάνω στον σκελετό πρέπει να βρίσκεται 
τοποθετημένη μεταλλική κατασκευή η οποία 
θα φιλοξενήσει μικροφωνικές συσκευές  (μία 
για κάθε θέση). Στην κατασκευή  αυτή πρέπει 
να υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλιση των 
λαιμών των μικροφώνων (gooseneck), ώστε να 
μην μπορούν να αποσπαστούν από τις βάσεις 
τους. Ο σκελετός του καθίσματος θα πρέπει να 
είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να μπορεί να 
εξυπηρετήσει την όδευση των καλωδίων προς 
την μεταλλική κατασκευή η οποία θα 
φιλοξενήσει τα μικρόφωνα.

ΝΑΙ

Α.23.γ.16

Το σύστημα κάθισμα – τραπέζι πρέπει να 
έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να 
τοποθετηθεί σε σειρές πλάτους 85cm. Η 
αξονική απόσταση πρέπει να είναι 53cm.

ΝΑΙ

Α.23.γ.17 Κατασκευή με δυνατότητα εύκολης και 
γρήγορης αντικατάστασης της ΝΑΙ

Α.23.γ.18
Το χρώμα των λούστρων θα είναι της 
επιλογής της Υπηρεσίας ΝΑΙ
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Πιστοποιητικά

Α.23.γ.19

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένος κατά ISO 
9001 και ISO 14001

ΝΑΙ

Α.23.γ.20
Το κάθισμα πρέπει είναι 
πιστοποιημένο κατά EN 12727, 
επίπεδο 4

ΝΑΙ

Α.23.γ.21

Το τραπέζι (χωρίς την μεταλλική 
κατασκευή για τα μικρόφωνα) 
πρέπει να είναι πιστοποιημένο 
κατά EN 527-2, 527-3 και ISO/DIS 
8019

ΝΑΙ

Α.23.γ.22
Τα λούστρα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα για την 
βραδυκαυστότητα τους

ΝΑΙ

Α.23.γ.23

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό 
τους να παραδοθούν πλήρως 
λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και 
έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.23.δ

Σύστημα φιλοξενίας 
μικροφωνικού συστήματος 
συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλισης μικροφώνου

44 τεμ.
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Α.23.δ.1

Για τις ανάγκες τοποθέτησης 
μικροφωνικής εγκατάστασης στην 
αίθουσα της Μυτιλήνης, στην οποία 
υπάρχουν ήδη τοποθετημένα 
καθίσματα, πρέπει να εγκατασταθεί 
σύστημα το οποίο να φιλοξενήσει 
μικροφωνικές συσκευές, μία για κάθε 
δύο θέσεις

ΝΑΙ

Α.23.δ.2

Πρέπει να είναι μεταλλική κατασκευή 
κατάλληλων διαστάσεων για την 
φιλοξενία της μικροφωνικής συσκευής 
χωνευτού τύπου

ΝΑΙ

Α.23.δ.3

Η κατασκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί 
επί του υπάρχοντος μεταλλικού 
σκελετού των καθισμάτων

ΝΑΙ

Α.23.δ.4

Στην κατασκευή  αυτή πρέπει να 
υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλιση 
των λαιμών των μικροφώνων 
(gooseneck), ώστε να μην μπορούν να 
αποσπαστούν από τις βάσεις τους

ΝΑΙ

Εξαρτήματα στερέωσης τραπεζιών

Α.23.δ.5

Για τις ανάγκες 
στερέωσης/ακινητοποίησης ελεύθερων 
υπαρχόντων τραπεζιών στη Λήμνο θα 
χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα 
στερέωσης

ΝΑΙ
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Α.23.δ.6

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα  ώστε να στερεωθούν τα 
τραπέζια α) στην τοιχοποιία της 
αίθουσας και β) μεταξύ τους,  με σκοπό 
να μην είναι δυνατή η αλλαγή της 
διάταξής τους στον χώρο

ΝΑΙ

Α.23.δ.7

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.24  Mονάδα ελέγχου με θύρες RS232 1 τεμ.

Α.24.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.24.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.24.3 Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ

Α.24.4

Να διαθέτει

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-
232/RS-422/RS-485

 5x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-
232

 1x RJ-45, 10/100/1000Base-T 
Ethernet θύρα

ΝΑΙ

Α.24.5
Μνήμη τουλάχιστον:

 SDRAM 512 MB  

 Flash 512 MB

ΝΑΙ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

156

Α.24.6

Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του 
δικτύου Ethernet

ΝΑΙ

Α.24.7
Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων 
Διαχείρισης Κτιριακών Αυτοματισμών: 
BACnet, KNX, και DALI

ΝΑΙ

Α.24.8

Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, 
HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, 
SMTP, NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, 
ICMP, και IPv4.

ΝΑΙ

Α.24.9 Να διαθέτει προστασία με κωδικό 
πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων ΝΑΙ

Α.24.10 Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη ΝΑΙ

Α.24.11 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά 
πρότυπα CE NAI

Α.24.12
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.24.13 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.25 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x4 2 τεμ.

Α.25.1 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. ΝΑΙ

Α.25.2 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
ISO 

9001/2008 ή
ισοδύναμο

Α.25.3
Να υποστηρίζει 1 είσοδο HDMI και 4 εξόδους 
HDMI μέσω συνδέσμων HDMI ΝΑΙ

Α.25.4
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HDMI V1.4, 
HDCP V1.1, DVI V1.0 ΝΑΙ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

157

Α.25.5
Να διαθέτει εύρος ζώνης video 300MHz / 
9Gbps NAI

Α.25.6
Να υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση PC/DVI 
WUXGA@60Hz ΝΑΙ

Α.25.7
Να υποστηρίζει μέγιστες αναλύσεις 
HDTV/UHD 1080p60, 2560Χ1600@60, 
3840x2160@30, 4096x2160@24

ΝΑΙ

Α.25.8

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από την 
πηγή μέχρι τον διανομέα 20 μέτρα στα 1080p 
με 8-bit χρώμα και 15 μέτρα στα 1080p με 
12-bit χρώμα

ΝΑΙ

Α.25.9

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από τον 
διανομέα μέχρι τη συσκευή προβολής 
τουλάχιστον 15 μέτρα στα 1080p με 8-bit 
χρώμα και τουλάχιστον 10 μέτρα στα 1080p 
με 12-bit χρώμα

ΝΑΙ

Α.25.10 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα 
CE NAI

Α.25.11
Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. 

ΝΑΙ

Α.25.12 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.26 Αναβάθμιση Εξοπλισμού Κεντρικής 
Υποδομής Telepresence & Wowza Server 1
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Α.26.1

Να προσφερθεί αναβάθμιση των αδειών: 

- 10 License Migrate movi clients σε 
Enh Plus άδειες του CUCM 11.x

Προμήθεια :

- 16 TP licenses για Expressway-C 
Οι 16 TP Licenses θα πρέπει να μπορούν 
να εγκατασταθούν σε cucm11.x ή σε 
Expressway C.

Να συνοδεύονται από τριετές συμβόλαιο 
συντήρησης.

ΝΑΙ

Α.26.2

Να προσφερθεί αναβάθμιση του VCS-
Expressway σε Expressway-C και 
Expressway-E

- 10 license Migrate-Expressway Rich 
Media Session

Να συνοδεύεται από τριετές συμβόλαιο 
συντήρησης

ΝΑΙ

Α.26.3

Να προσφερθούν άδειες Recording-
Streaming για τον υφιστάμενο Cisco 
Meeting Server

- 6 άδειες για Recording και Streaming

Να συνοδεύονται από τριετές συμβόλαιο 
συντήρησης

ΝΑΙ

Α.26.4
Να προσφερθούν 5 τεμάχια Remote 
Control για την υφιστάμενη υποδομή του 
Πανεπιστημίου.

ΝΑΙ

Α.26.5

Wowza Server
Να προσφερθούν 2 άδειες Wowza 
Streaming Engine Perpetual Pro.
Να συνοδεύονται από τριετές συμβόλαιο 
συντήρησης.

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.27
Φορητό Σύστημα Παραγωγής -
Μαγνητοσκόπησης & Ζωντανής μετάδοσης 
εκπαιδεύσεων με 3 κάμερες

Ολοκληρωμένη φορητή λύση για την 
παραγωγή, μετάδοση και καταγραφή 
ζωντανού προγράμματος, με δυνατότητες 
προσθήκης γραφικών, εφέ και μίξης ήχου,  
αποτελούμενη από μεταγωγέα 16 καναλιών 
με ενσωματωμένη οθόνη 7’’ συνοδευόμενο 
από κατάλληλη επιφάνεια εργασίας  και 
Μεταγωγέα 10-port Gigabit POE+

1 τεμ.

Α.27.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.27.2

  Να διαθέτει 16 κανάλια:
 6 Εξωτερικά
 6 Εσωτερικά
 4 Δίαυλοι M/E (Mix/Effects)

ΝΑΙ

Α.27.3

  Να διαθέτει τέσσερις εισόδους Video SDI με: 
 Αναγνώριση μορφοποίησης, ανάλυσης 

και ρυθμού ανανέωσης καρέ
 Διαβαθμιστή (scaler) και συγχρονισμό 

καρέ που να επιτρέπει τη μίξη 
διαφορετικών τύπων μορφοποίησης

 Διόρθωση χρώματος, περικοπή και 
έλεγχο keying

ΝΑΙ

Α.27.4

Να διαθέτει δύο Gigabit εισόδους δικτύου:
 Προσπελάσιμες από οποιαδήποτε 

διαθέσιμη πηγή δικτύου με υποστήριξη 
ήχου, εικόνας και Alpha Channel

 Υποστήριξη NDI, AirSend, iVGA, USB 
Video

 Video μέσω IP
 RTMP και RTSP κανάλια δικτυακής 

διανομής,
 ΗΤΤΡ κανάλια δικτυακής διανομής

ΝΑΙ
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Α.27.5

Να υποστηρίζει πρόσβαση σε έως και 
τέσσερις κάμερες ΡΤΖ μέσω σειριακών και 
δικτυακών πρωτοκόλλων για:
 Διαχείριση προεπιλεγμένων λειτουργιών 

(presets)
 Προσανατολισμό κάμερας (μέσω user 

interface)
 Zoom κάμερας (μέσω user interface)
 Εστίαση κάμερας (μέσω user interface)
 Διάφραγμα φακού κάμερας (μέσω user 

interface)

ΝΑΙ

Α.27.6

Να διαθέτει πέντε ενσωματωμένους 
αναπαραγωγείς μέσων:
 2 x DDR (Video)
 2 x GFX (Γραφικών)
 1 x Ήχου

ΝΑΙ

Α.27.7

Να διαθέτει ενδιάμεσες μνήμες (buffers) για 
ακίνητα καρέ και τίτλους με:
 Πολλαπλή επισκόπηση (multiviewer)
 Επεξεργασία τίτλων
 Προεπιλεγμένες λειτουργίες
 Δυνατότητα διαμοιρασμού εντός δικτύου 

για ενημέρωση και επεξεργασία σε 
πραγματικό χρόνο  

ΝΑΙ

Α.27.8

Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας με 
μακροεντολές με ανάθεση στην επιφάνεια 
ελέγχου, το πληκτρολόγιο, σε κουμπιά MIDI, 
σε ελεγκτές GPI, σε εξωτερικές συσκευές 
(μέσω plugins) και μεταξύ υποστηριζόμενων 
συστημάτων 

ΝΑΙ
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Α.27.9

Να διαθέτει ξεχωριστή επεξεργασία σε κάθε 
διαθέσιμο κανάλι εφέ με υποστήριξη:
 Τυπικών μεταβάσεων 
 Παραμετροποιήσιμων μεταβάσεων με 

ήχο
 Εφφέ επικάλυψης εικόνας
 3D warping για video ή γραφικά

ΝΑΙ

Α.27.10

Να υποστηρίζει κατ’ επιλογή εικονικά 
περιβάλλοντα δημιουργημένα από 
πανοραμικές εικόνες smartphones, και 
εικόνες από κάμερες και DSLR μηχανές 

ΝΑΙ

Α.27.11

Έξοδοι Video:
 2x SDI
 1x HDMI video only (για πρόσθετη 

οθόνη/προβολικό) 
 1x DVI (για πρόσθετη οθόνη/προβολικό)
 1x Stream Out (κανάλι δικτυακής 

διανομής)
 1x Network Out (NDI ή AirSend 

διασύνδεση)

ΝΑΙ

Α.27.12
Να δύναται να καταγράφει ταυτόχρονα έως 
και τέσσερα κανάλια με χρονοκώδικα 
(timecode) σε ανάλυση 1080p

ΝΑΙ

Α.27.13

Κωδικοποίηση video: 
 QuickTime (XDCAM HD, 4:2:2, 24-bit 

ήχος)
 MPEG-2 
 AVI 
 H.264 (υψηλή ή Web ποιότητα)

ΝΑΙ

Α.27.14

Να διαθέτει δύο εσωτερικούς σκληρούς 
δίσκους τουλάχιστον των 750GB έκαστος και 
δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων μέσων 
αποθήκευσης

ΝΑΙ

Α.27.15
Να διαθέτει δυνατότητα άμεσης ανάκτησης 
καρέ από την έξοδο για τη δημοσίευσή τους ή 
την προσθήκη τους σε ενδιάμεση μνήμη

ΝΑΙ
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Α.27.16
Να υποστηρίζει άμεση μεταφόρτωση 
περιεχομένου σε Facebook, Tweeter, 
YouTube, FTP και εξυπηρετητών δικτύου

ΝΑΙ

Α.27.17

Να υποστηρίζει τη δικτυακή διανομή και 
ταυτόχρονη αρχειοθέτηση HD περιεχομένου 
έως 720p μέσω RTMP, MS Windows Media και 
εφαρμογές περιηγητών (browser-based apps)  

ΝΑΙ

Α.27.18

Είσοδοι ήχου:
 4x SDI (ενσωματωμένος ήχος)
 1x TRS (6.35mm) μικροφωνική balanced
 1x TRS (6.35mm) line στάθμης balanced

ΝΑΙ

Α.27.19

Έξοδοι ήχου:
 2x SDI (ενσωματωμένος ήχος)
 1x TRS (6.35mm) στερεοφωνικών 

ακουστικών
 2x TRS (6.35mm) line στάθμης balanced

ΝΑΙ

Α.27.20

Να διαθέτει ενσωματωμένο πολυκάναλο 
μείκτη για τις εξωτερικές και εσωτερικές 
πηγές ήχου, τις εξόδους, το κανάλι δικτυακής 
διανομής και τα ακουστικά με τέσσερις 
ανεξάρτητες στερεοφωνικές μίξεις εξόδους με 
δυνατότητες:
 Στερεοφωνικής τοποθέτησης πηγής 

(ΡΑΝ)
 Solo εποπτείας
 Ισοστάθμισης 7 περιοχών
 Stereo Compressor/Limiter σε εισόδους 

και εξόδους
 Χρονικής καθυστέρησης στις εισόδους
 Πολλαπλής δρομολόγησης σημάτων
 Εισόδων ψηφιακού ήχου με χρονικό 

συγχρονισμό

ΝΑΙ

Α.27.21

Να υποστηρίζει συστήματα μετάδοσης PAL 
 1080/25p και 1080/50i 
 720/50p και 720/25p 
 576/50p

ΝΑΙ
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Α.27.22

Να υποστηρίζει τύπους αρχείων video: 
 AVI 
 DV 
 DVCPro και DVCProHD
 FLV
 F4V
 H.263 και H.264
 MOV
 MKV
 MJPEG
 MPEG 
 MP4
 WMV
 WebM

ΝΑΙ

Α.27.23

Να υποστηρίζει τύπους αρχείων εικόνας: 
 PSD
 PNG
 TGA
 BMP
 JPEG
 EXR 
 RAW
 TIF

ΝΑΙ

Α.27.24

Να υποστηρίζει τύπους αρχείων ήχου:
 AIFF
 MP3
 WAV

ΝΑΙ

Α.27.25
Να είναι δυνατή η εποπτεία πολλαπλών 
εισόδων σε διαφορετικούς συνδυασμούς 
οθονών εποπτείας

ΝΑΙ

Α.27.26
Να είναι δυνατή η αποθήκευση και η 
ανάκληση συνεδρίας ΝΑΙ

Α.27.27
Να επεξεργάζεται το σήμα video με 
δειγματοληψία 4:4:4:4 και βάθος 32bit 
floating point

ΝΑΙ
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Α.27.28
Να επεξεργάζεται το σήμα ήχου με 
δειγματοληψία 96kHz και βάθος 32bit floating 
point

ΝΑΙ

Α.27.29
Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη LCD 
τουλάχιστον 7’’ για την εποπτεία της πηγής ή 
της εξόδου

ΝΑΙ

Α.27.30 Να διαθέτει WiFi κατά πρότυπο 802.11ac ΝΑΙ

Α.27.31
Να διαθέτει Bluetooth συνδεσιμότητα για την 
προσθήκη πληκτρολογίου και ποντικιού ΝΑΙ

Α.27.32
Να συνοδεύεται από κατάλληλη εύχρηστη 
επιφάνεια εργασίας με φωτιζόμενα πλήκτρα 
του κατασκευαστικού οίκου

ΝΑΙ

Α.27.33
Να συνοδεύεται από ανθεκτική θήκη 
μεταφοράς του κατασκευαστικού οίκου ΝΑΙ

Α.27.34 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3
 

  Μεταγωγέας 10-port Gigabit POE+ Managed 1 τεμ.

Α.27.35 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.27.36 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή

ISO 
9001/2008 

ή
ισοδύναμο

Α.27.37
Σύνολο θυρών 10 Gigabit Ethernet :

 8 10/100/1000 PoE+
 2 Combo mini-GBIC ports

ΝΑΙ

Α.27.38
Capacity in Millions of Packets per Second 
(mpps) (64-byte packets) >=14.88

Α.27.39
Switching Capacity in Gigabits per Second 
(Gbps) >=20.0
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Α.27.40

Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα Spanning 
Tree:

 Standard 802.1d
 Rapid Spanning Tree (STP) 802.1w (8 

περιπτώσεις)
 Multiple Spanning Tree 802.1s 

(MSTP)

ΝΑΙ

Α.27.41 Να υποστηρίζει  IEEE 802.3ad Link Aggregation 
Control Protocol (LACP) ΝΑΙ

Α.27.42

Να υποστηρίζει VLAN:
 Ταυτόχρονα 4096
 Port-based and 802.1Q tag-based VLANs
 MAC-based VLAN
 Management VLAN
 Private VLAN Edge
 Guest VLAN
 Μη αναγνωρισμένο VLAN
 Δυναμική ανάθεση VLAN μέσω 

διακομιστή RADIUS μαζί με έλεγχο 
ταυτότητας κατά 802.1x

ΝΑΙ

Α.27.43 Να υποστηρίζει Multicast TV VLAN ΝΑΙ

Α.27.44 Να υποστηρίζει Q-in-Q VLAN ΝΑΙ

Α.27.45 Να υποστηρίζει Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) Relay at Layer 2 ΝΑΙ

Α.27.46 Να υποστηρίζει Internet Group Management 
Protocol (IGMP) versions 1, 2, and 3 snooping ΝΑΙ

Α.27.47 Να υποστηρίζει IGMP Querier ΝΑΙ

Α.27.48

Σε δρομολόγηση IPv4 να υποστηρίζει:
 Wirespeed routing πακέτων IPv4
 Μέχρι 512 στατικές δρομολογήσεις και 

μέχρι 128 διεπαφές IP

ΝΑΙ
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Α.27.49

Nα υποστηρίζει:
 Classless Inter-Domain Routing
 DHCP Relay at Layer 3
 User Datagram Protocol Relay

ΝΑΙ

Α.27.50

Σε επίπεδο ασφάλειας να υποστηρίζει:
 SSH v1 και v2
 SSL support
 IEEE 802.1X (Authenticator role)
 STP Bridge Protocol Data Unit Guard
 DHCP snooping
 Secure Core Technology
 Layer 2 isolation Private VLAN Edge 

(PVE) with community VLAN 
 RADIUS/TACACS+
 Storm control

ΝΑΙ

Α.27.51 Να υποστηρίζει Jumbo frames έως 9216 bytes ΝΑΙ
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Α.27.52

Να υποστηρίζει τα πρότυπα:
ΙEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 
100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 
1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad 
LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x 
Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and 
GVRP),IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, 
IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port 
Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 
802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, 
RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, 
RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, 
RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, 
RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 
1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, 
RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 
2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, 
RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 
4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, 
RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 
1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, 
RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 
2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, 
RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

ΝΑΙ

Α.27.53

Quality of Service
 4 hardware queues
 Scheduling
 Port based; 802.1p VLAN priority based; 

IPv4/v6 IP precedence/type of service 
(ToS)/DSCP based; Differentiated 
Services (DiffServ); classification and re-
marking ACLs, trusted QoS

Α.27.54

Remote Management Protocol:
CLI, HTTP, SSH, Telnet, HTTPS, RMON 1, RMON 
2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 
3

ΝΑΙ

Α.27.55 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3

PTZ δικτυακή κάμερα υψηλής ανάλυσης με 
υποστήριξη πρωτοκόλλου NDI

3 τεμ.
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Α.27.56 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.27.57 Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) ΝΑΙ

Α.27.58
Παραγωγή ροής σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
NDI πάνω από δίκτυα IP μέσω σύνδεσης 
Ethernet

ΝΑΙ

Α.27.59 Έξοδος βίντεο μέσω συνδέσμων 3G-SDI & 
HDMI

ΝΑΙ

Α.27.60 Υποστήριξη ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας 
μέχρι και 1080p60 εγγενώς

ΝΑΙ

Α.27.61 Υποστήριξη λειτουργικότητας tally μέσω το 
πρωτοκόλλου NDI

ΝΑΙ

Α.27.62 Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και 
παρακολούθησης μέσω ιστοσελίδων

ΝΑΙ

Α.27.63 Οπτικό zoom ίσο ή καλύτερο από x20 ΝΑΙ

Α.27.64
Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσω της θύρας 
Ethernet μέσω του πρωτοκόλλου POE+ 
(802.3at)

ΝΑΙ

Α.27.65 Να συμπεριλαμβάνονται βάσεις στήριξης ΝΑΙ

Α.27.66 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

Προσαρμογέας ασύρματης μετάδοσης 
σήματος βίντεο σύνδεσης τύπου 3G-SDI

1 τεμ.

Α.27.67 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.27.68 Τύπος ασύρματου προσαρμογέα WiFi ΝΑΙ

Α.27.69
Παραγωγή ροής σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
NDI πάνω από δίκτυα IP μέσω σύνδεσης 
Ethernet ή μέσω ασύρματης σύνδεσης WiFi

ΝΑΙ

Α.27.70
Είσοδος βίντεο μέσω συνδέσμου 3G-SDI με 
αντίστοιχη έξοδο βρόγχου και ενσωματωμένο 
ήχο

ΝΑΙ
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Α.27.71 Υποστήριξη ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας 
μέχρι και 1080p60 εγγενώς

ΝΑΙ

Α.27.72 Υποστήριξη λειτουργικότητας tally μέσω το 
πρωτοκόλλου NDI

ΝΑΙ

Α.27.73 Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και 
παρακολούθησης μέσω ιστοσελίδων

ΝΑΙ

Α.27.74 Άμεση καταγραφή της ροής σε κάρτα SD ή 
USB

ΝΑΙ

Α.27.75 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

Προσαρμογέας ασύρματης μετάδοσης 
σήματος βίντεο σύνδεσης τύπου HDMI

1 τεμ.

Α.27.76 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.27.77 Τύπος ασύρματου προσαρμογέα WiFi ΝΑΙ

Α.27.78

Παραγωγή ροής σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
NDI πάνω από δίκτυα IP μέσω σύνδεσης 
Ethernet ή μέσω ασύρματης σύνδεσης WiFi ΝΑΙ

Α.27.79
Είσοδος βίντεο μέσω συνδέσμου HDMI με 
αντίστοιχη έξοδο βρόγχου και ενσωματωμένο 
ήχο

ΝΑΙ

Α.27.80 Υποστήριξη ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας 
μέχρι και 1080p60 εγγενώς

ΝΑΙ

Α.27.81 Υποστήριξη λειτουργικότητας tally μέσω το 
πρωτοκόλλου NDI

ΝΑΙ

Α.27.82 Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και 
παρακολούθησης μέσω ιστοσελίδων

ΝΑΙ

Α.27.83 Άμεση καταγραφή της ροής σε κάρτα SD ή 
USB

ΝΑΙ

Α.27.84 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

Προσαρμογέας υπέρθεσης βίντεο κλήσεων 
τύπου Skype σε βίντεο ροής

1 τεμ.

Α.27.85 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

170

Α.27.86 Τουλάχιστον 1 ταυτόχρονη κλήση τύπου 
Skype

NAI

Α.27.87 1x είσοδος εξωτερικού βίντεο υψηλής 
ευκρίνειας τύπου SDI με ενσωματωμένο ήχο

NAI

Α.27.88 1x έξοδος βίντεο υπέρθεσης υψηλής 
ευκρίνειας τύπου SDI με ενσωματωμένο ήχο

NAI

Α.27.89 2x είσοδοι ήχου τύπου balanced XLR NAI

Α.27.90 2x έξοδοι ήχου τύπου balanced XLR NAI

Α.27.91
Παραγωγή ροής σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
NDI πάνω από δίκτυα IP μέσω σύνδεσης 
Ethernet

NAI

Α.27.92
Δικτυακός έλεγχος εισόδου και εξόδου ήχου 
μέσω ενσωματωμένης υποστήριξης 
πρωτοκόλλου Dante

NAI

Α.27.93 Πλήρης δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης 
παραμέτρων εικόνας και ήχου

NAI

Α.27.94 Δυνατότητα επιλογής βίντεο και ήχου ομιλητή 
στην κλήση Skype

NAI

Α.27.95 Δυνατότητα χειριστή και καλούντα εκτός αέρα NAI

Α.27.96

1x θύρα DVI & 1x θύρα HDMI για έλεγχο, 
προεπισκόπηση και παραμετροποίησης 
τελικών κάδρων μέσω ενσωματωμένων και 
πρόσθετων διατάξεων

NAI

Α.27.97

Υποστήριξη αναλύσεων βίντεο εξόδου:
 1080i – 25, 29.97, 30
 1080p – 23.98, 24
 720p – 50, 59.94, 60
 576i (16:9 ή 4:3) – 25
 480i (16:9 ή 4:3) – 29.97

NAI

Α.27.98 Χειρισμός μέσω εξωτερικών, πρόσθετων 
πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου USB

NAI
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Α.27.99 Σύστημα επεξεργασίας βίντεο Floating Point, 
YCbCr +A 4:4:4:4

NAI

Α.27.100 Σύστημα επεξεργασίας ήχου Floating Point, 96 
kHzv

NAI

Α.27.101 2x θύρες Gigabit Ethernet NAI

Α.27.102 1U σασί κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
προσφερόμενη θήκη μεταφοράς

NAI

Α.27.103
Να προσφερθεί το κατάλληλο, εξελιγμένο 
λογισμικό επεξεργασίας του ιδίου 
κατασκευαστή

NAI

Α.27.104 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

Τρίποδο με κεφαλή και θήκη μεταφοράς 3 τεμ

Α.27.105 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.27.106 Τρίποδο αλουμινίου, μέγιστου βάρους 2,9 Kg ΝΑΙ

Α.27.107
4 επεκτεινόμενων τηλεσκοπικών σταδίων, 
μέγιστου μήκους μαζεμένων 70,5 cm, 
μέγιστου μήκος εκτεταμένων 150 cm

ΝΑΙ

Α.27.108 Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εξοπλισμού 20 
Kg

ΝΑΙ

Α.27.109 Πλήκτρο άμεσης αφαίρεσης εξοπλισμού ΝΑΙ

Α.27.110
Κεφαλή περιστροφής υγρού με 1 μπάρα 
οριζόντιου χειρισμού του ιδίου κατασκευαστή 
του τρίποδου

ΝΑΙ

Α.27.111 Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εξοπλισμού 4 
Kg

ΝΑΙ

Α.27.112
3 βαθμίδων αντίστασης οριζόντιας και 
κάθετης κίνησης και 5 βημάτων αντιστήριξης 
συν δυνατότητα κλειδώματος

ΝΑΙ

Α.27.113 Εύρος κάθετης κίνησης από +90° έως -75° ΝΑΙ
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Α.27.114 Πλάκα εξοπλισμού 104 mm με δυνατότητα 
άμεσης αποδέσμευσης

ΝΑΙ

Α.27.115 Να ενσωματώνει αλφάδι ευθυγράμμισης ΝΑΙ

Α.27.116
Να προσφερθεί θήκη μεταφοράς κατάλληλη 
για το τρίποδο και την κεφαλή του ιδίου 
κατασκευαστή

ΝΑΙ

Ψηφιακός μίκτης ήχου 18 εισόδων με 
υποστήριξη ταμπλετών τύπου Android & 
iPad

1 τεμ

Α.27.117 16 προενισχυτές μικροφώνων ΝΑΙ

Α.27.118 Ενσωματωμένος ασύρματος router τύπου 
WiFi

ΝΑΙ

Α.27.119 Θύρα USB 2.0 διπλής κατεύθυνσης ΝΑΙ

Α.27.120 Σύστημα αυτόματης διαχείρισης κέρδους 
μικροφώνων

ΝΑΙ

Α.27.121 4 διακριτοί ψηφιακοί επεξεργαστές σήματος 
40bit

ΝΑΙ

Α.27.122 Θύρες MIDI In & MIDI Out, Θύρα Ethernet ΝΑΙ

Α.27.123 Χειρισμός μέσω δικτύου Ethernet ή WiFi από 
εφαρμογή για PC/Mac/Linux/Android/iOS

ΝΑΙ

Α.27.124 2x XLR κύριες έξοδοι, 6x XLR aux έξοδοι και 
έξοδος ακουστικών

ΝΑΙ

Α.27.125 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

Ταμπλέτα αφής χειρός 1 τεμ.

Α.27.126

Οθόνη με υποστήριξη πολλαπλής αφής, 
οπίσθιου φωτισμού τύπου LED, μεγέθους 
τουλάχιστον 9,7”, ανάλυσης τουλάχιστον 
2048x1536 pixels

ΝΑΙ

Α.27.127 Λειτουργικό σύστημα iOS ΝΑΙ
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Α.27.128 Διπύρηνος επεξεργαστής ταχύτητας 1840MHz 
ή καλύτερος

ΝΑΙ

Α.27.129 Μνήμη RAM τουλάχιστον 2048ΜΒ, Μνήμη 
αποθήκευσης τουλάχιστον 128GB

ΝΑΙ

Α.27.130 Ασύρματη συνδεσιμότητα τύπου WiFi ΝΑΙ

Α.27.131 Μέγιστου βάρους 469 gr ΝΑΙ

Α.27.132 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

Σετ ασύρματου μικροφώνου χειρός 2 τεμ.

Α.27.133

Συχνότητες λειτουργίας:
o 780MHz -822MHz

o 734MHz -776MHz

o 626MHz -668MHz

o 566MHz -608MHz

o 516MHz -558MHz

ΝΑΙ

Α.27.134 Εύρος ζώνης μεταγωγής 42MHz ΝΑΙ

Α.27.135 Λόγος Σήματος/Θορύβου ≥ 110dBa ΝΑΙ

Α.27.136 Ισχύς εξόδου 30mW (τυπική) ΝΑΙ

Α.27.137 Απόκριση συχνότητας 80Hz-18.000Hz ΝΑΙ

Α.27.138 Δυναμικό μικρόφωνο, καρδιοειδούς πολικού 
διαγράμματος ΝΑΙ

Α.27.139 Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 
154dB SPL ΝΑΙ

Α.27.140 Ευαισθησία μετατροπέα τουλάχιστον 
2.1mV/Pa ΝΑΙ

Α.27.141 Λειτουργία με ≤ 2 μπαταρίες ΑΑ, αλκαλικές ή 
επαναφορτιζόμενες ΝΑΙ
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Α.27.142 Διαθέσιμες συχνότητες εκπομπής 1680 ΝΑΙ

Α.27.143 Λήψη με διαφορική μέθοδο (Diversity) με 
χρήση δύο κεραιών

ΝΑΙ

Α.27.144 1x Έξοδος ακουστικού σήματος βύσματος 
6.3mm (unbalanced): +10dBu

ΝΑΙ

Α.27.145 1x Έξοδος ακουστικού σήματος βύσματος XLR 
socket (balanced): +18dBu

ΝΑΙ

Α.27.146 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

Σετ ασύρματου χειλόφωνου 2 τεμ.

Α.27.147

 Συχνότητες λειτουργίας:

o 780MHz -822MHz

o 734MHz -776MHz

o 626MHz -668MHz

o 566MHz -608MHz

o 516MHz -558MHz

ΝΑΙ

Α.27.148 Εύρος ζώνης μεταγωγής 42MHz ΝΑΙ

Α.27.149 Λόγος Σήματος/Θορύβου ≥ 110dBa ΝΑΙ

Α.27.150 Ισχύς εξόδου 30mW (τυπική) ΝΑΙ

Α.27.151 Απόκριση συχνότητας 80Hz-18.000Hz ΝΑΙ

Α.27.152 Υπερκαρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο ΝΑΙ

Α.27.153 Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 
150dB SPL ΝΑΙ

Α.27.154 Ευαισθησία μετατροπέα τουλάχιστον 
1.6mV/Pa ΝΑΙ

Α.27.155 Λειτουργία με ≤ 2 μπαταρίες ΑΑ, αλκαλικές ή 
επαναφορτιζόμενες ΝΑΙ
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Α.27.156 Διαθέσιμες συχνότητες εκπομπής 1680 ΝΑΙ

Α.27.157 Λήψη με διαφορική μέθοδο (Diversity) με 
χρήση δύο κεραιών

ΝΑΙ

Α.27.158 1x Έξοδος ακουστικού σήματος βύσματος 
6.3mm (unbalanced): +12dBu

ΝΑΙ

Α.27.159 1x Έξοδος ακουστικού σήματος βύσματος XLR 
socket (balanced): +18dBu

ΝΑΙ

Α.27.160 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

Μίνι μικρόφωνο τύπου Lavalier 2 τεμ.

Α.27.161 Μίνι μικρόφωνο, τύπου Lavalier για χρήση σε 
συνδυασμό με τον πομπό των χειλόφωνου (i)

Α.27.162 Απόκριση συχνότητας 80Hz-18.000Hz ΝΑΙ

Α.27.163 Πανκατευθυντικό, μονίμως πολωμένο 
πυκνωτικό μικρόφωνο ΝΑΙ

Α.27.164 Μέγεθος καλωδίου  τουλάχιστον 1,6 μέτρα με 
βύσμα σύνδεσης τύπου mini-jack ΝΑΙ

Α.27.165 Ευαισθησία ελεύθερου πεδίου, άνευ φορτίου 
(1kHz) 20 mV/Pa ΝΑΙ

Α.27.166 Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης (παθητικής) 
130 dB ΝΑΙ

Α.27.167 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3
 

Σετ ασύρματων ακουστικών ελέγχου 1 τεμ.

Α.27.168

Συχνότητες λειτουργίας:
o 780MHz -822MHz

o 734MHz -776MHz

o 626MHz -668MHz

o 566MHz -608MHz

o 516MHz -558MHz

ΝΑΙ
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Α.27.169 Εύρος ζώνης μεταγωγής 42MHz ΝΑΙ

Α.27.170 Λόγος Σήματος/Θορύβου ≥ 90dBa ΝΑΙ

Α.27.171 Ισχύς εξόδου 10/30mW (τυπική) ΝΑΙ

Α.27.172 Απόκριση συχνότητας 25Hz-15.000Hz ΝΑΙ

Α.27.173 Διαθέσιμες συχνότητες εκπομπής 1680 ΝΑΙ

Α.27.174 Λήψη με διαφορική μέθοδο (Diversity) με 
χρήση δύο κεραιών

ΝΑΙ

Α.27.175 Διαμόρφωση FM, MPX-stereo ΝΑΙ

Α.27.176 Λειτουργία με ≤ 2 μπαταρίες ΑΑ, αλκαλικές ή 
επαναφορτιζόμενες ΝΑΙ

Α.27.177 2x Είσοδοι ήχου βύσματος XLR socket ΝΑΙ

Α.27.178
Να προσφερθούν οι κατάλληλοι προσαρμογείς 
για την τοποθέτηση των ασύρματων σετ “h”, 
“I” και “k” σε στάνταρ ικρίωμα 19”

3 τεμ.

Α.27.179 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

Ενεργή, δικάναλη συστοιχία μετατροπής 
μη ισορροπημένου σήματος ήχου σε 
ισορροπημένο

1 τεμ.

Α.27.180 2x Είσοδοι μη ισορροπημένου σήματος ήχου 
σε βύσματα τύπου jack ΝΑΙ

Α.27.181 2x Έξοδοι ισορροπημένου σήματος ήχου σε 
βύσματα τύπου XLR ΝΑΙ

Α.27.182 Τροφοδοσία από μπαταρία 9V, τύπου PP3 ΝΑΙ

Α.27.183 Εναλλακτική τροφοδοσία από phantom power 
με αυτόματη απομόνωση της μπαταρίας ΝΑΙ

Α.27.184
Διακόπτης για την εξάλειψη προβλημάτων 
βρόγχου γείωσης ΝΑΙ
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Α.27.185 Στιβαρή μεταλλική κατασκευή ΝΑΙ

Γενικά

Α.27.186
Να προσφερθούν καλώδια ήχου, 20 μέτρων με 
ακροδέκτες από βύσμα τύπου XLR αρσενικό σε 
βύσμα τύπου XLR θηλυκό

10 τεμ.

Α.27.187 Να προσφερθούν καλώδια δεδομένων, 30 
μέτρων, τύπου Cat6 2 τεμ.

Α.27.188
Να προσφερθούν Flight/Rack θήκες μεγέθους 
6U 3 τεμ.

Α.27.189 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή RoHS, CE

Α.27.190 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

Τρίποδο κάμερας με τσάντα μεταφοράς 1 τεμ.

Α.27.191 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

Α.27.192 Τρίποδο αλουμινίου, μέγιστου βάρους 2,7 Kg ΝΑΙ

Α.27.193
2 επεκτεινόμενων τηλεσκοπικών σταδίων 
τριών σωλήνων, μέγιστου μήκους μαζεμένων 
77 cm, μέγιστου μήκος εκτεταμένων 154 cm

ΝΑΙ

Α.27.194 Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εξοπλισμού 40 
Kg

ΝΑΙ

Α.27.195
Κεφαλή περιστροφής υγρού με 1 μπάρα 
οριζόντιου χειρισμού του ιδίου κατασκευαστή 
του τρίποδου

ΝΑΙ

Α.27.196 Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εξοπλισμού 8 
Kg

ΝΑΙ

Α.27.197 Αβαθμίδωτη αντίσταση οριζόντιας και 
κάθετης κίνησης και αβαθμίδωση αντιστήριξη

ΝΑΙ

Α.27.198 Εύρος οριζόντιας κίνησης 360° ΝΑΙ

Α.27.199 Εύρος κάθετης κίνησης από +/-90° ΝΑΙ
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Α.27.200
Να προσφερθεί τεντωτήρας μέσης 
αλουμινίου, κατάλληλος για το συγκεκριμένο 
μοντέλο του ιδίου κατασκευαστή

ΝΑΙ

Α.27.201
Να προσφερθεί θήκη μεταφοράς κατάλληλη 
για το τρίποδο και την κεφαλή του ιδίου 
κατασκευαστή

ΝΑΙ

Α.27.202
Να προσφερθεί επιπλέον τηλεσκοπική 
χειρολαβή χειρισμούς της κεφαλής του ιδίου 
κατασκευαστή

ΝΑΙ

Α.27.203
Να προσφερθούν λαστιχένια πόδια αξονικής 
προσαρμογής, κατάλληλα για το συγκεκριμένο 
τρίποδο, του ιδίου κατασκευαστή 

ΝΑΙ

Α.27.204 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή RoHS, CE

Α.27.205

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. ΝΑΙ

Α.27.206 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  
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ΟΜΑΔΑ  Β: Επέκταση αποθηκευτικής υποδομής για καταγραφές τηλεκπαίδευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 €

Είδος Β1. Αποθηκευτικό Σύστημα SAN (FC/iSCSI) 

Αριθμός συστημάτων: 1 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β1.1 
Να προσφερθεί λύση πλατφόρμας αποθηκευτικού 
συστήματος SAN η οποία να παρέχει τόσο FC όσο και 
iSCSI block access services.

NAI   

Β1.2 
Η συνολική λύση να είναι Rack Mounted. Να 
προσφερθεί κατάλληλο ικρίωμα αν απαιτείται. 

NAI   

Β1.3 Να αναφερθούν κατασκευαστής & μοντέλο NAI   

Β1.4 Έτος Ανακοίνωσης μοντέλου NA ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

Β1.5 
Πιστοποίηση ISO 9001 κατασκευαστή (να κατατεθεί το 
σχετικό πιστοποιητικό) 

NAI   

Β1.6 
Να αναφερθούν άλλα πιστοποιητικά ποιότητας, 
προστασίας περιβάλλοντος, CE κ.λπ. 

NAI   

Β1.7

Υποστήριξη battery backuped λανθάνουσας μνήμης 
cache για την αύξηση των επιδόσεων του συστήματος. 
H προσφερόμενη μνήμη cache θα παρέχεται 
εσωτερικά στους ελεγκτες και όχι μεσω SSD caching

ΝΑΙ

Β1.8
Ελάχιστη ποσότητα λανθάνουσας μνήμης cache ανά 
ελεγκτή ή δομικό στοιχείο (σε GB)

>=128 GB

Β1.9
Ελάχιστη συνολική ποσότητα λανθάνουσας μνήμης 
cache σε επίπεδο συστήματος (GB)

>=256 GB

Β1.10

Υποστήριξη συμπίεσης σε πραγματικό χρόνο (realtime 
compression) που επιταχύνεται από υλικό (hardware) 
μέσω εξειδικευμένων επιταχυντών με αποκλειστική 
λειτουργία τους τη συμπίεση 

NAI
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Β1.11

Ελάχιστος αριθμός εξειδικευμένων hardware 
επιταχυντών συμπίεσης με αποκλειστική λειτουργία 
τους τη συμπίεση, ανά ελεγκτή ή δομικό στοιχείο του 
συστήματος.

>=1

Β1.12
Ελάχιστος αριθμός εξειδικευμένων hardware 
επιταχυντών συμπίεσης με αποκλειστική λειτουργία 
τους τη συμπίεση, για όλο το σύστημα.

>=2

Β1.13

Υποστήριξη προσάρτησης εξωτερικών του συστήματος 
αποθηκευτικών υποδομών/συστημάτων (με 
τεχνολογίες τύπου virtualization σε block level). Να 
αναφερθούν οι κύριοι τύποι/οικογένειες των 
εξωτερικών αυτών υποδομών που μπορούν να 
ενταχθούν στο σύστημα κάνοντας χρήση τέτοιων 
τεχνολογιών.

ΝΑΙ

Β1.14

Στους παραπάνω τύπους/οικογένειες να 
περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η σειρά Storwize V7000 
(Gen1) της IBM, ώστε να υποστηρίζεται η υπάρχουσα 
υποδομή (V7000 S/N 78RE5H9, συνολικά 7 
αποθηκευτικές μονάδες/trays)

ΝΑΙ

Β1.15
Να συνυπολογιστεί η ένταξη της παραπάνω 
υφιστάμενης υποδομής στο προσφερόμενο κόστος της 
λύσης που θα προταθεί.

ΝΑΙ

Β1.16

Οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά που θα 
προσφέρει το σύστημα (π.χ. realtime compression, 
replication, thin provisioning κλπ) να υποστηρίζονται 
τόσο για τις ίδιες (τις δικές του) όσο και για τις 
virtualized αποθηκευτικές υποδομές. Δε θα πρέπει να 
υπάρχει κάποιος περιορισμός στη προσφερόμενη 
λειτουργικότητα που πηγάζει από το ότι μια υποδομή 
δεν είναι ίδια του συστήματος ή virtualized.

ΝΑΙ

Β1.17

∆ιάταξη υψηλής διαθεσιμότητας είτε με υλοποίηση 
κατ’ελάχιστον δύο (2) δομικών στοιχείων σε cluster 
διάταξη είτε με προσφορά κατ’ελάχιστον δύο (2) 
ελεγκτών σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (failover) 

NAI   

Χαρακτηριστικά iSCSI πλατφόρμας 
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Β1.18
Ελάχιστος αριθμός θυρών iSCSI ανά ελεγκτή ή δομικό 
στοιχείο 

≥ 4   

Β1.19 Μέγιστο throughput ανά θύρα iSCSI (Gbps) ≥ 10 Gbps   

Β1.20
Να περιλαμβάνονται οι ανάλογοι shortwave SFP+ 
transceivers

ΝΑΙ

Β1.21
Υποστήριξη δημιουργίας snapshots. Να προσφερθεί 
και να αναφερθεί ο μέγιστος υποστηριζόμενος 
αριθμός snapshots ανά volume. 

NAI   

Χαρακτηριστικά FC πλατφόρμας 

Β1.22 Αρχιτεκτονική διασύνδεσης Fibre Channel (FC) NAI   

Β1.23
Ελάχιστος αριθμός θυρών διασύνδεσης FC ανά ελεγκτή 
ή δομικό στοιχείο του συστήματος

>=4

Β1.24
Ελάχιστος αριθμός θυρών διασύνδεσης FC για όλο το 
σύστημα

>=8

Β1.25 Μέγιστο throughput ανά θύρα FC (Gbps) ≥ 16 Gbps   

Β1.26
Να περιλαμβάνονται οι ανάλογοι SFP+ shortwave 
transceivers 16 Gbps και για τα 2 άκρα των συνδέσεων 
(συνολικά 16)

ΝΑΙ

∆ιαθεσιμότητα 

Β1.27
Redundant και hot-plug συστήματα τροφοδοσίας 
(power supplies) και ψύξης (fans) 

NAI   

Β1.28
Προστασία controller cache από διακοπή παροχής 
τροφοδοσίας. Να αναφερθεί ο τρόπος και ο χρόνος 
προστασίας

NAI   

Β1.29 On-line disk firmware upgrade NAI   

Β1.30 On-line controller firmware upgrade NAI   
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Β1.31 Hot-plug δίσκοι NAI   

Β1.32

Άλλα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας 

• Redundant Controllers 
• Hot Pluggable & Redundant Disk Enclosure I/O 

Modules

• Hot Pluggable & Redundant τροφοδοτικά & 
ανεμιστήρες ψύξης για τα Disk Enclosures 

• Redundant Παροχή τροφοδοσίας μέσω 
ανεξάρτητων PSU’s 

• Υποστήριξη multi-pathing λογισμικών 

NAI   

Β1.33 Σχεδιασμός χωρίς μοναδικά σημεία αστοχίας (NSPOF) NAI   

Β1.34
Ελάχιστα υποστηριζόμενα επίπεδα Raid (0, 1, 0+1 ή 
1+0, 5, 6, 10) ή αντίστοιχα ή ανώτερα

NAI   

Χωρητικότητα-Επεκτασιμότητα 

Β1.35
Συνολική αδιαμόρφωτη χωρητικότητα (RAW) δίσκων 
ταχύτητας 10.000 στροφών

≥28 TB  

Β1.36
Συνολική αδιαμόρφωτη χωρητικότητα(RAW) δίσκων 
ταχύτητας 7.200 στροφών

≥72 TB  

Β1.37 Ελάχιστη χωρητικότητα ανά δίσκο στις 10.000 στροφές ≥ 1.2 TB   

Β1.38 Ελάχιστη χωρητικότητα ανά δίσκο στις 7.200 στροφές ≥ 6 TB   

Β1.39 Σύνολο ωφέλιμης χωρητικότητας (σε ΤΒ) μετά την 
υλοποίηση Raid 5 για τους δίσκους 10.000 στροφών

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

Β1.40 Σύνολο ωφέλιμης χωρητικότητας σε ΤB μετά την 
υλοποίηση Raid 6 για τους δίσκους 7.200 στροφών

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

Β1.41

Δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων της παρεχόμενης 
χωρητικότητας με χρήση εξωτερικών (rack mountable) 
αποθηκευτικών μονάδων επέκτασης (ΑΜΕ εφεξής), 
που μπορούν να φιλοξενήσουν επιπρόσθετους 
δίσκους.

ΝΑΙ

Β1.42 Ελάχιστη ταχύτητα και πρωτόκολλο διασύνδεσης κάθε 
μιας τέτοιας ΑΜΕ

SAS, >=12 Gbps
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Β1.43
Ελάχιστος αριθμός θυρών ανά ελεγκτή ή δομικό 
στοιχείο του συστήματος, που θα προσφέρονται για 
διασύνδεση με ΑΜΕ

>=2

Β1.44
Ελάχιστος αριθμός θυρών για όλο το σύστημα, που θα 
προσφέρονται για διασύνδεση με ΑΜΕ

>=4

Β1.45
Δυνατότητα επιλογής δίσκων διαφορετικών form 
factors για τις ΑΜΕ (κατ’ελάχιστη επιλογή με σταθερό 
το form factor εντός της ίδιας ΑΜΕ)

ΝΑΙ

Β1.46

Να αναφερθούν οι τρόποι και οι δυνατότητες 
επέκτασης της παρεχόμενης χωρητικότητας με χρήση 
ΑΜΕ (π.χ. μέχρι πόσες ΑΜΕ μπορούν να 
συναθροιστούν, μέχρι τι χωρητικότητες ανά ΑΜΕ, 
τοπολογία διασύνδεσης κλπ)

ΝΑΙ

Β1.47
Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός των 
υποστηριζόμενων δίσκων ανά Raid-Group ή/και λογική 
μονάδα δίσκου

NAI   

Β1.48
Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ανά λογική 
μονάδα δίσκου (LUN)

≥ 2ΤΒ   

Β1.49

Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των 
προσφερόμενων δίσκων (δηλ. FC, SAS, SATA, PATA) ανά 
ζητούμενη χωρητικότητα, καθώς και η φυσική 
διάσταση των δίσκων (π.χ. 2.5’’, 3.5’’ κλπ)

NAI   

Β1.50
Να προσφερθούν hot spare δίσκοι ή hot spare 
χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή

NAI  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Β1.51

Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του 
προσφερόμενου συστήματος που να υποστηρίζει: 

• ∆ιαμόρφωση και διαχείριση των λογικών δίσκων και 
διαμοιρασμός στους hosts 

• ∆υναμική επέκταση λογικών μονάδων δίσκων 

• ∆ιαχείριση από περιβάλλον command line και 
γραφικής κονσόλας (Web browser, GUI)

ΝΑΙ   
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Β1.52

Ενιαία διαχείριση, άσχετα με το αν μια αποθηκευτική 
υποδομή είναι ίδια (του συστήματος) ή έχει 
προσαρτηθεί στο σύστημα με τεχνολογίες 
virtualization.

ΝΑΙ

Β1.53
Να προσφερθεί λογισμικό για την δημιουργία τοπικών 
αντιγράφων (snapshots & κλώνους) για την μέγιστη 
υποστηριζόμενη χωρητικότητα ή συνδεσιμότητα 

ΝΑΙ   

Β1.54

Να δοθούν οι απαραίτητες άδειες για την υποστήριξη 
υπέρ - εκμετάλλευσης των διαθέσιμων αποθηκευτικών 
πόρων (thin provisioning) είτε για το σύνολο της 
υποστηριζόμενης χωρητικότητας από το αποθηκευτικό 
σύστημα είτε για το σύνολο των υποστηριζόμενων 
hosts. 

NAI   

Β1.55

Το αποθηκευτικό σύστημα να υποστηρίζει υλοποιήσεις 
απομακρυσμένων αντιγράφων (Storage-to-Storage 
Remote Replicas) με σύγχρονη και ασύγχρονη 
αποστολή δεδομένων για πιθανή μελλοντική 
υλοποίηση Disaster Recovery. Δεν απαιτούνται άδειες 
στην παρούσα φάση.

ΝΑΙ   

Υποστήριξη - Εγκατάσταση 

Β1.56

Εγγύηση on site για τρία (3) χρόνια από τον 
κατασκευαστή τόσο για τα μέρη τα οποία το 
απαρτίζουν όσο και για την εργασία με xρόνο 
ανταπόκρισης στην ίδια εργάσιμη μέρα (Same Business 
Day) και με επιτόπια επίσκεψη τεχνικού (on-site). 

ΝΑΙ   
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Β1.57

Να προσφερθούν υπηρεσίες εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης των συστημάτων.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν 
από απόσταση και κατ’ ελάχιστον:

• Αρχικοποίηση του αποθηκευτικού συστήματος και 
εκχώρηση χωρητικοτήτων προς τους εξυπηρετητές και 
εξωτερικά αποθηκευτικά συστήματα με FC διασύνδεση 

• Zoning FC εξυπηρετητών και εξωτερικών συστημάτων 
με τα SAN switches και το αποθηκευτικό σύστημα 
Να αναφερθούν επιπλέον υπηρεσίες που 
προσφέρονται από τον ανάδοχο και θα παρέχουν 
προστιθέμενη αξία στην τελική υλοποίηση 

ΝΑΙ  

Β1.58
Για το διάστημα της εγγύησης θα προσφέρονται 
δωρεάν αναβαθμίσεις και νέες εκδόσεις 

NAI   
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1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ του Παραρτήματος Ι: Μέρος Α 

o Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία 

στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο 

της αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με 

ποινή αποκλεισμού τους πίνακες συμπληρωμένους και με πλήρεις αιτιολογήσεις 

μέσω παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. 

i. Για την συμπλήρωση των πινάκων ισχύουν τα παρακάτω:

o Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις.

o Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα ή ένας αριθμός 

που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί 

συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα 

Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

o Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του συμμετέχοντος που έχει τη 

μορφή «ΝΑΙ» εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται από την προσφορά ή ένα 

αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 

στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της υποχρέωσης.

o Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική 

προσφορά ή σε Παράρτημα της Τεχνικής προσφοράς το οποίο μπορεί να 

περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 

μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του 

συμμετέχοντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων.  

o Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες 

πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 
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Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα 

υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

o Ο συμμετέχων στο χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα έχει 

υποχρέωση δωρεάν αντικατάστασης τυχόν εξαρτημάτων είτε 

ρυθμίσεων/επισκευών που οφείλονται σε βλάβη, κακή κατασκευή ή άλλο 

ελάττωμα. Η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτει τις περιπτώσεις κακής χρήσης. 

Ο συμμετέχων υποχρεούται να δηλώσει με τεκμηρίωση (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής 
προσφοράς) τον τρόπο υποστήριξης προς το Πανεπιστήμιο
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Τεχνική Περιγραφή υποέργου 2

Προμήθειας εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε 
Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο

Για την υλοποίηση διατμηματικών μαθημάτων μεταξύ των μονάδων του Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης 
(Εξοπλισμό αιθουσών τηλεδιάσκεψης και Εξοπλισμός επέκτασης κεντρικών συστημάτων 
τηλεκπαίδευσης). Οι υποδομές αυτές θα συμπληρώσουν και θα αναβαθμίσουν τις ήδη 
υπάρχουσες, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν για την παροχή προηγμένων 
υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης σε χώρους αυξημένης χωρητικότητας (κατά μέσο όρο 65 
ατόμων) όπως αμφιθέατρα ή και χώρους ειδικών χρήσεων όπως εργαστήρια για την 
υλοποίηση Διατμηματικών Μαθημάτων Εξ’ Αποστάσεως μεταξύ των μονάδων του ΠΑ.

Για την υλοποίηση των Διατμηματικών μαθημάτων είναι απαραίτητη η προμήθεια τόσο 
εξοπλισμού διασύνδεσης (τερματικά τηλεδιάσκεψης) αλλά κυρίως οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού (κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, επιφάνειες καταγραφής διάδρασης, μίκτες 
εικόνας/ήχου) ο οποίος θα εγκατασταθεί μόνιμα σε αμφιθέατρα/αίθουσες που θα 
επιλεχθούν και θα λειτουργεί χωρίς να παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία ή να 
δημιουργεί πρόσθετο φόρτο εργασίας σε τεχνικό προσωπικό. Ειδικά η ενσωμάτωση στην 
διαδικασία της διδασκαλίας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο σχεδόν διάφανο ως προς τον 
διδάσκοντα μετά την αρχική βασική εκπαίδευση χρήσης του εξοπλισμού. Κομβικό σημείο 
για την επιτυχή διεξαγωγή και αποδοχή από τους διδάσκοντες και διδασκόμενους είναι η 
εξασφάλιση της ποιότητας ήχου και εικόνας καθώς συνδέεται άμεσα με την ομαλή 
διεξαγωγή της διδασκαλίας. Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα καταγραφής και 
αποθήκευσης της τηλεδιδασκαλίας ώστε να είναι προσβάσιμη ως πρόσθετη παρεχόμενη 
εκπαιδευτική υπηρεσία μέσω συστήματος on demand ή και live streaming.

Κατά την διαδικασία διεξαγωγής τηλεκπαίδευσης μεταξύ δύο αιθουσών (Room 1 και 2 στο 
ακόλουθο σχέδιο) θα υποστηρίζονται τουλάχιστον τα εξής σενάρια λειτουργίας  :
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1. Master - Διάλεξη
2. Master με τοπικές ερωτήσεις
3. Master με remote ερωτήσεις
4. Master με remote παρουσίαση
5. Slave

1. Master - Διάλεξη

Αίθουσα 1 (τοπική) Αίθουσα 2 (remote)

Ο διδάσκων στην αίθουσα 1 μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τον διαδραστικό πίνακα 
(συνδέεται με Η/Υ) ή κάποιο laptop για 
παρουσίαση powerpoint ή άλλου λογισμικού. Ο 
projector 1 και το side 1 είναι σε κατάσταση mirror 
και απεικονίζουν την κάμερα 3 από την remote 
αίθουσα.
Στην αίθουσα υπάρχουν διαθέσιμα ένα ασύρματο 
μικρόφωνο πέτου για τον καθηγητή και ένα χειρός 
για τους φοιτητές 

Στην αίθουσα 2 το interactive board 2 απεικονίζει 
το data stream (powerpoint, interactive board 1ή 
φορητός Η/Υ) και ο projector 2 το video stream 
δηλαδή την κάμερα 2 η οποία καλύπτει με γενικό 
πλάνο τον χώρο της έδρας με τον διδάσκοντα.

2. Master με τοπικές ερωτήσεις

Ενεργοποιείται η κάμερα 1 (γενικό πλάνο κοινού)  
και το ασύρματο μικρόφωνο κοινού

Ο projector 2 απεικονίζει πλέον στο video stream 
την κάμερα 1 η οποία καλύπτει με γενικό πλάνο 
τον χώρο του κοινού

3. Master με remote ερωτήσεις

Ο projector 1 και το side 1 είναι σε κατάσταση 
mirror και απεικονίζουν την κάμερα 3 από την 
remote αίθουσα

Ο projector 2 απεικονίζει την κάμερα 1 η οποία 
καλύπτει με γενικό πλάνο τον χώρο του κοινού ή 
την κάμερα 2 (τον χώρο του διδάσκοντα)

4. Master με remote παρουσίαση φοιτητή

Ο projector 1 και το side 1 είναι σε κατάσταση 
mirror και απεικονίζουν την κάμερα 4 από την 
remote αίθουσα

Η παρουσίαση powerpoint απεικονίζεται στο 
interactive board 2.
Ο projector 2 και το side 2 απεικονίζουν την 
κάμερα 1 η οποία καλύπτει με γενικό πλάνο τον 
χώρο του κοινού

5. Slave

Οι αντίστροφες συνδέσεις με το σενάριο master
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Τα προκαθορισμένα σενάρια χρήσης εναλλάσσουν τις εισόδους/εξόδους του 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού με την χρήση ενός panel τοποθετημένο στην έδρα ή σε 
σημείο κοντινό στον χώρο του καθηγητή. Ενδεικτικά ο εξοπλισμός μιας αίθουσας 
αναλύεται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα συνδέσεων:

Συνοπτικά, η υποδομή που θα προκύψει από τη προμήθεια του εξοπλισμού στα πλαίσια 
του Έργου είναι η εξής:

Σύστημα Γενική περιγραφή

1 Εξοπλισμός αιθουσών 
τηλεκπαίδευσης

Θα εξοπλισθούν τέσσερα (4) νέα αμφιθέατρα/αίθουσες στις μονάδες 
Μυτιλήνης, Λήμνου, Χίου και Σάμου με εξοπλισμό ο οποίος αποτελείται 
από ένα σύνολο οπτικοακουστικών υποσυστημάτων, εκπαιδευτικών 
βοηθητικών εργαλείων και συστημάτων σύνδεσης με το κεντρικό 
σύστημα τηλεδιάσκεψης/τηλεκπαίδευσης. Ενδεικτικά τα είδη 
περιλαμβάνουν:

1. Κάμερες υψηλής ανάλυσης, μικρόφωνα για τον διδάσκοντα και το 
ακροατήριο και ηχητικό σύστημα

2. Διαδραστικό προβολικό σύστημα για την μετάδοση των σημειώσεων 
σε πραγματικό χρόνο και δευτερεύουσες οθόνη για την προβολή του 
απομακρυσμένου ακροατηρίου. (η ακριβής θέση τοποθέτησης των 
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ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπ. 
Πληροφορικής, προκειμένου να εξεταστεί η ανάγκη επιπλέον 
διαμόρφωσης χώρου από τον ανάδοχο ) 

3. Τερματικό σύνδεσης τηλεκπαίδευσης συμβατό με την υπάρχουσα 
υποδομή όπως αυτή αναλύεται στην ενότητα «Ανάλυση υποδομών 
Τεχνολογιών Τηλεδιάσκεψης-Τηλεκπαίδευσης»

4. Σύστημα αυτοματισμού εικόνας και ήχου για την αυτόματη εναλλαγή 
των πηγών ήχου και εικόνας ανάλογα με την κάθε αίθουσα 
εγκατάστασης και το σχετικό σενάριο χρήσης 

5. Καλωδίωση και περιφερειακό εξοπλισμό (Η/Υ, μετατροπείς, 
ενισχυτές, ικρίωμα για την εγκατάσταση) (Οι οδεύσεις όλων των 
καλωδίων θα πρέπει να γίνουν με διακριτικό τρόπο μέσα από σχάρες 
σε υπάρχουσες ψευδοροφές ή/και κανάλια καλωδίων)

6. Για 2 αίθουσες που δεν διαθέτουν σταθερά τραπέζια /καρέκλες, θα 
εξοπλισθούν κατάλληλα ώστε να αποκτήσουν ανακλινόμενα 
τραπεζοκαθίσματα αμφιθεάτρου προκειμένου αφενός να είναι 
δυνατή η σταθερή εγκατάσταση των μικροφώνων των φοιτητών και 
αφετέρου να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (η ακριβής τοποθέτηση θα γίνει σε συνεννόηση με την 
Τεχνική Υπηρεσία και την Υπ. Πληροφορικής).

Ταυτόχρονα είναι διαθέσιμο για χώρους ειδικών χρήσεων όπως 
εργαστήρια ένα μικρότερο φορητό σύστημα τηλεκπαίδευσης το οποίο 
αποτελείται από :

1. Κάμερες υψηλής ανάλυσης, μικρόφωνα για τον διδάσκοντα και το 
ακροατήριο και φορητό ηχητικό σύστημα

2. Προβολικό σύστημα για την προβολή του απομακρυσμένου 
ακροατηρίου

3. Τερματικό σύνδεσης τηλεδιάσκεψης συμβατό με την υπάρχουσα 
υποδομή όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο στο άρθρο Α1.2.3 

Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Τηλεδιάσκεψης – 
Τηλεκπαίδευσης, και τις σχετικές άδειες χρήσης

4. Σύστημα εναλλαγής πηγών εικόνας και ήχου καθώς και φορητής 
καταγραφής, επεξεργασίας και ζωντανής μετάδοσης ροής 
(streaming)

5. Καλωδίωση καμερών, μικροφώνων και περιφερειακού εξοπλισμό 
2 Εξοπλισμός 

επέκτασης κεντρικών 
συστημάτων 
τηλεκπαίδευσης

Εξοπλισμός ο οποίος θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες άδειες χρήσης 
και διαχείρισης του κεντρικού εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης ώστε να 
προστεθούν τα νέα σημεία σύνδεσης των αμφιθεάτρων/αιθουσών. 

3 Ολοκληρωμένο 
σύστημα καταγραφής 
συνεδριών 
τηλεκπαίδευσης 
μέσω δικτύου

Το σύστημα θα πρέπει να:

 καταγράφει
 συνθέτει και 
 κωδικοποιεί 

διαλέξεις στις αίθουσες τηλε-διδασκαλίας από :

 ψηφιακές κάμερες
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 παράλληλη έξοδο από τον υπολογιστή του καθηγητή και 
 εξωτερικά μικρόφωνα 

4 Επέκταση 
αποθηκευτικού 
Χώρου για 
αποθήκευση 
καταγραφής 
διαλέξεων 
τηλεκπαίδευσης

Το σύστημα θα περιλαμβάνει εξοπλισμό  επέκτασης αποθηκευτικού 
χώρου με πλήρη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα με την 
υπάρχουσα υποδομή και τα αντίστοιχα συστήματα που βρίσκονται 
εγκατεστημένα στο Datacenter του Πανεπιστημίου Αιγαίου ώστε να 
είναι εφικτή η καταγραφή των τηλεκπαιδεύσεων που θα 
πραγματοποιούνται.

Οι αίθουσες που θα διαμορφωθούν σε αίθουσες τηλεδιδασκαλίας είναι οι εξής:





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

194

Λέσβος αμφιθέατρο στο Κτίριο Γεωγραφίας στον Λόφο Πανεπιστημίου:
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Λήμνος αίθουσα Διδασκαλίας κτ. Παντελίδειο:
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Χίος αίθουσα Διδασκαλίας κτίριο Μιχάλειο :
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Σάμος αίθουσα Διδασκαλίας κτίριο Εμπορική:





Οι φωτογραφίες από τις προτεινόμενες αίθουσες τηλεκπαίδευσης βρίσκονται εδώ:
https://drive.google.com/drive/folders/1PMwVRGg52cxfbMMELBk6hJPwMRWdxvXD?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1PMwVRGg52cxfbMMELBk6hJPwMRWdxvXD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PMwVRGg52cxfbMMELBk6hJPwMRWdxvXD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PMwVRGg52cxfbMMELBk6hJPwMRWdxvXD?usp=sharing
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ------/2019 (Συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ»

ΟΜΑΔΑ Α: Υποδομές Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ €, 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ €,

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Α.1.α Κάμερες υψηλής ανάλυσης (HD) αυτόματης 
παρακολούθησης ομιλητή 6

Α.1.β Μετατροπέας σήματος HDMI σε SDI 4
Α.1.γ Μετατροπέας σήματος SDI σε HDMI 4
Α.2 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης 5

Α.3
Oθόνη 100" προβολής εικόνων υψηλής 
αντίθεσης με Laser DLP UST Projector 
1920x1080 6

Α.4 Μεταγωγέας διαβαθμιστής (scaler) 1

Α.5.α Οθόνη προβολής απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων τύπου Α 7

Α.5.β Οθόνη προβολής απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων τύπου Β 1

Α.6
Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα 
Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και 
Αυτόματης Ακύρωση Ηχούς (AEC)

4

Α.7 Ενισχυτής - Διανομέας HDMI 1x2 7

Α.8
Επίτοιχος πομπός μετάδοσης  δύο εισόδων, 
ψηφιακού σήματος HDMI και αναλογικού VGA 
+ Audio, με ενσωμάτωση ήχου

4

Α.9 Desktop PC, με Οθόνη αφής και HDMI το USB 
grabber 4
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Α.10 Εξοπλισμός τοπικής καταγραφής και streaming 4

Α.11
Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και 
μονάδα ελέγχου γεωγραφικού εντοπισμού 
ενσύρματων μικροφώνων

4

Α.12.α Σύστημα ασύρματων μικροφώνων: Κεντρική 
Μονάδα 4 καναλιών 4

Α.12.β Σύστημα ασύρματων μικροφώνων: Κεντρική 
Μονάδα 2 καναλιών 1

Α.12.γ Σύστημα ασύρματων μικροφώνων: Φορετό 
μικρόφωνο 5

Α.12.δ
Σύστημα ασύρματων μικροφώνων: XLR 
ασύρματος προσαρμογέας δυναμικών 
μικροφώνων χειρός

5

Α.12.ε Σύστημα ασύρματων μικροφώνων: Δυναμικό 
μικρόφωνο χειρός 5

Α.13.α Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων: Κεντρική 
Μονάδα 4

Α.13.β
Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων: 
Επιτραπέζια Μονάδα Συντονιστή & 
Συμμετεχόντων

42

Α.13.γ Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων: Μονάδα 
Συμμετεχόντων χωνευτού τύπου 93

Α.13.δ Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων: 
Μικρόφωνα Επιτραπέζιων Μονάδων 135

Α.14 Ενισχυτής 4
Α.15 Ηχεία (σε ζεύγη) 3
Α.16 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού 4

Α.17 Μεταλλική κατασκευή για την προσαρμογή 
ενσύρματων μικροφώνων στα έδρανα 1

Α.18 Ξύλινη κατασκευή έδρας με κάλυμμα για την 
ενσωμάτωση εξοπλισμού οθονών αφής  4

Α.19 Oθόνη 92" προβολής εικόνων υψηλής 
αντίθεσης 2

Α.20 Προβολικό 2
Α.21 Ηχοστήλες 10
Α.22 Σύστημα Αδειάληπτης Παροχής (UPS) 3

Α.23.α
Καθίσματα & Έδρανα: Σύστημα θέσεων 2 

καθισμάτων με ξύλινη έδρα, πλάτη και 
μεταλλικό σκελετό (μπάρα) με τα πόδια

6

Α.23.β  
Καθίσματα & Έδρανα:Σύστημα θέσεων 3 

καθισμάτων με ξύλινη έδρα και πλάτη 8
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Α.23.γ Καθίσματα & Έδρανα:Σύστημα θέσεων 4 
καθισμάτων με ξύλινη έδρα και πλάτη 12

Α.23.δ  
          

Καθίσματα & Έδρανα: Σύστημα φιλοξενίας 
μικροφωνικού συστήματος 

συμπεριλαμβανομένης της  ασφάλισης 
μικροφώνου

44

Α.24 Mονάδα ελέγχου με θύρες RS232 1
Α.25 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x4 2

Α.26 Αναβάθμιση Εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής 
Telepresence & Wowza Server 1

Α.27
Φορητό Σύστημα Παραγωγής -

Μαγνητοσκόπησης & Ζωντανής μετάδοσης 
εκπαιδεύσεων με 3 κάμερες

1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία
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ΟΜΑΔΑ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ------/2019(Συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ»

ΟΜΑΔΑ Β: Επέκταση αποθηκευτικής υποδομής για καταγραφές τηλεκπαίδευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ €, 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ €,

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Β.1 Αποθηκευτικό Σύστημα SAN (FC/iSCSI) 1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ

Η αναθέτουσα αρχή συνέταξε με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που 
διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της 
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για 
τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί 
με τα ως άνω έγγραφα. 

Το περιεχόμενο του αρχείου, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………………………………………..

Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ………………………… ποσού ολογράφως: .………………….…………………………………………… 

(αριθμητικώς ………………………………………………… ευρώ).

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ ολογράφως: ………………………….………………………… (αριθμητικώς ……………………………… 

ευρώ)

υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ……........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………………

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………, κ.ο.κ. 
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την με Α.Π.:---------/---.---.2019 (Συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου 

της Διακήρυξης) διακήρυξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την 01.04.2019 για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ 

ΛΗΜΝΟ– ΟΜΑΔΑ …….».

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………………………………… 
(ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 

διακήρυξης). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.2 της διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 





2. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία Έκδοσης: ..........

Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη

 Εγγύηση μας υπ΄ αριθμ. …………………………………………………………………….. ποσού ολογράφως: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(αρ
ιθμητικώς:…………………………)  ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ολογράφως: …………………………………….…………………..…………………………………………………………………………………… 
(αριθμητικώς: …………………………………..………) ευρώ.
υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
……………………………………………………………………………………………………………………………, 
ΑΦΜ:…….………………..(διεύθυνση).........................ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
...................................................................................., ΑΦΜ: ………………………….., 
(διεύθυνση)……………………………………………………………………………………………………… ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. 
β) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
γ) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. κ.ο.κ.
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ………………………….. (τίτλος σύμβασης) σύμφωνα με την ΑΠ: --------/--.-.2019 

(Συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης) διακήρυξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ».  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …/…/20… (2 μήνες  μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο που ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης). 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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3. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία Έκδοσης: ..........

Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη

 Εγγύηση μας υπ΄ αριθμ. …………………………………………………………………….. ποσού ολογράφως: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(αρ
ιθμητικώς:…………………………)  ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ολογράφως: …………………………………….…………………..…………………………………………………………………………………… 
(αριθμητικώς: …………………………………..………) ευρώ.
υπέρ του:

(iv) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
……………………………………………………………………………………………………………………………, 
ΑΦΜ:…….………………..(διεύθυνση).........................ή 

(v) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
...................................................................................., ΑΦΜ: ………………………….., 
(διεύθυνση)……………………………………………………………………………………………………… ή 

(vi) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. 
β) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
γ) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. κ.ο.κ.
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.
για την καλή λειτουργία της σύμβασης ………………………….. (τίτλος σύμβασης) σύμφωνα με την ΑΠ: --------/--.-

.2019 (Συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης) διακήρυξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ».  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …/…/20… (2 μήνες  μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο που ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης). 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Σχέδιο Σύμβασης 

  

Στη Μυτιλήνη σήμερα στην ………… 2019, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου - Κτήριο Διοίκησης) με ΑΦΜ: 
090166310, Δ.Ο.Υ.: Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από 
από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Σκιάνη, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/13.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 
«Καθορισμός Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: ΨΓΧΚ469Β7Λ-Β35) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4392/02.10.2018 τ. Β΄, 
και αφετέρου δε της Εταιρείας με την επωνυμία “………………………………………………………………………………….” 
και το διακριτικό τίτλο “………………………………” με ΑΦΜ: …………………….., Δ.Ο.Υ.: …………………………. (στο 
εξής καλούμενη «ανάδοχο») που εδρεύει στην ………………, οδός ………………………. …, Τ.Κ.: ……………….. Τηλ.: 
……………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ……………………, κάτοικο ………………….., οδός 
………………………………, με ΑΔΤ:…………………., ΑΦΜ: …………………, 

αφού έλαβαν υπόψη:
1. την υπ’ αρ.03/29.11.2018 Απόφασης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 

12.1 «‘Ένταξη της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών για τις 
ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο», (ΑΔΑΜ: 18REQ004108313), 
ως έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, 

2. την υπ’ αριθμ …../……………..2019 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ του ΕΠ. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
3. της υπ’ αρ……..(επαναληπτική)/………….2019 Απόφασης έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 3.2: «Έγκριση α) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη 
διαδικασία του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα Ειδών και β) του τεύχους 
της Διακήρυξης με ΑΔΑ …………………..  

4. την διακήρυξη με αριθμό ………../2019, του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για 
τη «………………………………………………………….».

5. τη διαγωνιστική διαδικασία που διεξήχθη μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης με αριθμό …./2019 με 1η 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στις …/…/2019 ημέρα ………………….. και 
καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής στις …./…./2019 ημέρα ……………………. και συμμετείχαν σε 
αυτόν οι οικονομικοί φορείς :

Οικονομικοί φορείς Αριθ. Πρωτ. 
Προσφοράς Ημερομηνία

6. την από ……... 2019 ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας …………………….., της οποίας  η τεχνική 
προσφορά και οικονομική προσφορά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
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7. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμ. .. / .. . .. . …. Θέμα .. .. , η οποία ενέκρινε την εν λόγω 
κατακύρωση, ………………………………………

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

1.1 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η δυνατότητα υλοποίησης διατμηματικών μαθημάτων μεταξύ των 
μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια 
εξειδικευμένου εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης (Εξοπλισμός αιθουσών τηλεδιάσκεψης και Εξοπλισμός 
επέκτασης κεντρικών συστημάτων τηλεκπαίδευσης). Οι υποδομές αυτές θα συμπληρώσουν και θα 
αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν για την παροχή 
προηγμένων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης σε χώρους αυξημένης χωρητικότητας (κατά μέσο όρο 65 
ατόμων) όπως αμφιθέατρα ή και χώρους ειδικών χρήσεων όπως εργαστήρια για την υλοποίηση 
Διατμηματικών Μαθημάτων Εξ’ Αποστάσεως μεταξύ των μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στην προμήθεια του εξοπλισμού για την υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης 
περιλαμβάνονται (παρεμπιπτόντως) και εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού, καθώς 
και εκπαίδευσης συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού της αναθέτουσας αρχής. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε Ομάδες και οι προμήθειες/υπηρεσίες κατατάσσονται στους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) σύμφωνα Παράρτημα Ι: 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ………………………………… (……….€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και 24%. 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ της Ομάδας Α: τετρακόσια είκοσι επτά  χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ 
(427.350,00€) με ΦΠΑ 17%: πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα επτά ευρώ και πενήντα οκτώ 
λεπτά (57.557,58) και ΦΠΑ 24%: είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 
(21.306,24)

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ της Ομάδας Β: ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και 
οκτώ κλάσματα του λεπτού (85.470,08€) με ΦΠΑ 17%: δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννέα 
ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (14.529,91) . 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
2018 στη ΣΑΕΠ-088/1 (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ08810004).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ 
ΛΗΜΝΟ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», με βάση την 
απόφαση ένταξης με Αρ. Πρωτ. 352/26.02.2018 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό 
MIS 5010941. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ.

1.2 Τρόπος πληρωμής 

Το συμφωνημένο τίμημα θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΟΠΣ eΠΔΕ κατόπιν των σχετικών αιτημάτων 
χρηματοδότησης της αναθέτουσας αρχής και της καταβολής των πιστώσεων από την Διαχειριστική Αρχή 
στον τραπεζικό λογαριασμό του έργου ως εξής: 
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, σύμφωνα με το άρθ. 200, 
παρ. 4, του Ν. 4412/2016, εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, 
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις,
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την εκάστοτε Επιτροπή, σύμφωνα με το 
άρθ. 208 του Ν. 4412/2016, εγκεκριμένο από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, 





Σελίδα 210

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθ. 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθ. 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
και ΚΥΑ αρ. 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). 
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 36 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία 
κράτησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από 
την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
Τυχόν κρατήσεις που υποβληθούν με νεότερες διατάξεις. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε  τέλος 
χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π

1.3 Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες. 

1.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από 
τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

1.5 Χρόνος παράδοσης υλικών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας διακήρυξης. Ως ημερομηνία έναρξης υπολογισμού 
του χρόνου παράδοσης νοείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται 
το διάστημα τεσσάρων (4) μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθ. 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθ.  207 του Ν. 4412/2016.
Ως τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά 
Λέσβου, Χίου, Σάμου και Λήμνου.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή 
Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

1.6 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

1.6.1. Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Το 
όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Κατά τους 
ελέγχους εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων 
βαρύνει τον ανάδοχο.
Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθ. 208 του Ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 208 του Ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο.
1.6.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
Χρόνος Παράδοσης υλικών από τον Ανάδοχο: 4 μήνες το αργότερο από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.
Χρόνος Παραλαβής υλικών από την Επιτροπή: Με την άφιξη του υλικού η επιτροπή συντάσσει 
Προσωρινό Πρωτόκολλο Παραλαβής και σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την Προσωρινή 
Παραλαβής του συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και 
τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων, τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, καθώς και την 
κατάθεση της εγγυητικής καλής λειτουργίας.
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1.7 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

1.7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινόμενου 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.
1.7.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 
ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις.
1.7.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3 του άρθ. 213 του Ν. 4412/2016.

1.8 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης - Υποχρεώσεις αναδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο/οι ανάδοχος/οι δεσμεύεται/ονται ότι:
α) τηρεί/ούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσει/ουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης, 
γ) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές τις πληροφορίες και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 
οποιαδήποτε έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του ή πληροφορία που σχετίζεται με την προμήθεια που θα εκτελέσει, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής.
δ) κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
N. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην 
ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 .
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή 
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο ή 
στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την εκτέλεσή της.  

1.9 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό …………… και 
ημερομηνία …………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού 5% της 
συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ …………………..…… ποσού (…………….€).
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και εφόσον αυτή αντικατασταθεί με την εγγύηση καλής 
λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της διακήρυξης. Εάν στο  πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται 
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 2 μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό 
χρόνο παράδοσης που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

1.10 Υπεργολαβία

1.10.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/ων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθ. 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
1.10.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
1.10.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και 
για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθ. 131 του Ν. 
4412/2016. 
Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις παρ. 5 
και 6 του άρθ. 131, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των 
υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθ. 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση 
της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης 
δήλωσης.

1.11 Κήρυξη αναδόχου  εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, άρθ. 203 του Ν. 4412/2016, από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου α) στην περ. της παρ. 5 του άρθ. 105 του Ν. 4412/2016 και β) εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθ. 
206 του Ν. 4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 1.3 και 1.5 της παρούσας.  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθ. 206 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο, άρθ. 207 του Ν. 4412/2016, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον 
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης.

1.12 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, άρθ. 202 του Ν. 4412/2016, όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις:
α) Η ποσότητα της προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη και οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους, 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά/υπηρεσίες,
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. 

1.13 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα του δημοσίου 
συμφέροντος.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της 
Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό.
Εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δύναται επίσης να προσφύγουν, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 
συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα 
οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη, πρακτικά και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για 
θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που 
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ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η 
διακήρυξη, η τεχνική προσφορά του αναδόχου και η οικονομική του προσφορά.

1.14 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθ. 133 του Ν. 
4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθ. 132 του Ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

1.15 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, άρθ. 205 του Ν. 
4412/2016, δυνάμει των όρων των παραγράφων 1.11 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), 
1.5 (Χρόνος παράδοσης υλικών),  και 1.7 (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με το άρθ. 205 του Ν. 4412/2016, ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περ. β’ της παρ. 11 του άρθ. 221 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Με την επιφύλαξη του άρθ. 370 και της παρ. 2 του άρθ. 371 του Ν. 4412/2016, η ΑΕΠΠ αποφασίζει να 
κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης που έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθ. 368 του ιδίου νόμου, εάν 
διαπιστώσει ότι δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης, σύμφωνα με το άρθ. 364 του Ν. 
4412/2016, ύστερα από προδικαστική προσφυγή ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  Τα άρθρα 360, 
362, 363 και 365 εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθ. 368 – 371 
του Ν. 4412/2016.

1.16 Ανωτέρα Βία 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας 
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 
παρακάτω: 
(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, 
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα, (4) Σεισμός, (5) Πόλεμος. 
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την αναθέτουσα 
αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

1.17 Εκχώρηση Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων
Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας 
σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση 
της αναθέτουσας αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την 
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αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την 
Τράπεζα. 
Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά με την 
εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε, εάν λόγω 
έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω άλλων 
συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σύμβαση ο ανάδοχος δεν 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.

1.18 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας- Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, 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, η 
Επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 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. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται 
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία 
των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το χρονικό διάστημα για κάθε είδος, της 
Ομάδας Α: Υποδομές Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του 
εξοπλισμού, καλείται «Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Ο ανάδοχος υποχρεούται μέχρι την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των ειδών της Ομάδας Α, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας 
τριών (3) ετών.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 
3 στο Παράρτημα III της διακήρυξης.

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα (ελάχιστες απαιτήσεις της 
αναθέτουσας αρχής), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει: 

1. Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της 
εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. 
Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική 
παραλαβή τους, πλήρως συναρμολογημένων και έτοιμων για λειτουργία. 

2. Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού (όπου 
ισχύει).

3. Τα έξοδα αποστολής του εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

4. Τα τακτικά service των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου 
εργοστασίου κατασκευής εφόσον προβλέπονται από τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.

5. Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς ή με Fax ή με επιτόπια επίσκεψη 
από μηχανικό της κατασκευάστριας εταιρείας (όπου αυτό ζητείται στις Τεχνικές Προδιαγραφές). Είναι 
επίσης ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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6. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια 
της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες 
εκδόσεις (updates, patches) του λογισμικού (όπου αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές).

8. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
των ειδών της Ομάδας Α, τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης καθώς και τις υπηρεσίες που θα 
παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και 
επισκευές κατά περίπτωση, με Έγγραφη Δήλωση, την οποία έχει συμπεριλάβει στους επιμέρους φακέλους 
της Τεχνικής Προσφοράς του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας με δαπάνες του αναδόχου και το Πανεπιστήμιο δεν θα ευθύνεται για 
οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα 
επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της 
βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου 
λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, 
αυτές θα τις κάνει το Πανεπιστήμιο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο 
τρόπο που θα αποφασίζεται από αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη των 
τριών (3) ετών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.19 Τελικές διατάξεις 
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις, και η πλήρης οικονομική και τεχνική 
προσφορά της εταιρείας, αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της. 

Η παρούσα σύμβαση, συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε και από τους δύο 
συμβαλλόμενους.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Για την εταιρεία

με την επωνυμία

«……………….»

……………………………………………

Ο νόμιμος

Εκπρόσωπος

………………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Πανεπιστημιακή μονάδα……………………………

ΟΜΑΔΑ  _____

ΚΩΔ. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV/  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΦΠΑ (24 %)
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)
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Πανεπιστημιακή μονάδα……………………………

ΟΜΑΔΑ  _____

ΚΩΔ. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV/  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΦΠΑ (24 %)
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)
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Πανεπιστημιακή μονάδα……………………………

ΟΜΑΔΑ  _____

ΚΩΔ. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV/  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΦΠΑ (24 %)
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πανεπιστημιακή Μονάδα …………………………

Τακτικά μέλη

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………

Αναπληρωματικά μέλη

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………
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ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πανεπιστημιακή Μονάδα …………………………

Τακτικά μέλη

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………

Αναπληρωματικά μέλη

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………

 (Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail  
…………………………
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