
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ  
Διεύθυνση: Θηβών 196- 198, T.K 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης  
Πληροφορίες: Ελέσα Αγγελοπούλου 
E-mail: ek.aggelopoulou@migration.gov.gr  
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Διακήρυξη σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για 
την προμήθεια γραφειακού, ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και λοιπού  
εξοπλισμού από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  

Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου 
 

Προϋπολογισμός και διάρκεια της συμφωνίας- πλαίσιο: 
Συνολικός προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο) για το χρονικό διάστημα 2 ετών: 

2.660.050,00 €(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
 
 

Διαδικασία Ανάθεσης: 
Συμφωνία - πλαίσιο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής 
 

Χρηματοδότηση: 
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 κατά τμήματα i) 

με χρηματοδοτήση 100% από την Ε.Ε. ή ii) με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από την Ελλάδα  
 

Ημερομηνίες: 
Αποστολή διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.: 30.12.2020 

Ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 04.01.2021 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01.02.2021, 15:00 μ.μ.  

Διενέργεια διαγωνισμού: 05.02.2021 
Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  104866 

 
Πληροφορίες: 

E-mail: ek.aggelopoulou@migration.gov.gr 
 

ELESA ANGELOPOULOU
Jan 4 2021 02:38:PM
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ  
Διεύθυνση: Θηβών 196- 198, T.K 182 33 , Αγ. Ιωάννης Ρέντης  
Πληροφορίες: Ελέσα Αγγελοπoύλου 
E-mail: ek.aggelopoulou@migration.gov.gr  

Αθήνα, 31/12/2020 

Αρ. Πρωτ.: 26918 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 
προμήθεια γραφειακού, ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Ασύλου 
του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου» 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη 
Α. τις διατάξεις: 
1. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον 
αφορά στην αναθεώρηση του CPV. 
2. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της 
πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων. 
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 
4. Των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014, 
377/2015, 378/2015 και 840/2015 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1042/2014, 
1048/2014 για την εφαρμογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 
και 516/2014. 
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. 
6. Του Ν. 1497/1984 (Φ.Ε.Κ. 188/Α΄/27.11.1984) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση 
επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων». 
7. Του Ν. 2121/1993 (Φ.Ε.Κ. 25/Α΄/04.03.1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/22.03.1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει 
σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι)» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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9. Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10. Του Ν. 2803/2000 (Φ.Ε.Κ. 48/Α΄/03.03.2000) «Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων». 
11. Του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α΄/07.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
12. Του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Του Ν. 3691/2008 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/05.08.2008) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
14. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».  
15. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
16. Του Ν. 3907/2011 (Φ.Ε.Κ. 7/Α΄/26.01.2011) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη−μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
17. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/10.07.2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
18. Του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α’/27.10.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
19. Του Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/28.02.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
20. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
21. Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
22. Του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/23.07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
23. Του Ν. 4198/2013 (Φ.Ε.Κ. 215/Α΄/11.10.2013) «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
24. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Φ.Ε.Κ. 161/Α΄/25.09.1992) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
25. Του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
26. Των άρθρων 134-138, 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
27. Του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄/23.12.2014) «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 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄/06.12.2005) και άλλες διατάξεις», 
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
28. Του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α΄/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
29. Του Ν. 4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
30. Του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
31. Του Ν. 4375/2016 (Φ.Ε.Κ. 51/Α΄/03.04.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
32. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
33. Του Ν. 4456/2017 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/01.03.2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του 
κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
34. Το άρθρο 37 του  Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» 
35. Του Ν. 4636/2019 (ΦΕΚ 169/Α’/01.11.2019) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις». 

36. Του Π.Δ. 82/1996 (Φ.Ε.Κ. 66/Α’/11.04.1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων 
εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ.».  
37. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/A΄/22.04.2005). 

38. Του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α΄/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

39. Του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
40. Του Π.Δ. 122/2017 (Φ.Ε.Κ. 149/Α΄/10.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».  
41. Της υπ΄ αριθ. 7337/31.07.2019 απόφασης (ΦΕΚ 498/Υ.Ο.Δ.Δ./31.07.2019) «Διορισμός Γενικού 

Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». 

42. Του Π.Δ. 4/2020 (ΦΕΚ 4/Α’/15.01.2020) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
43. Του Π.Δ. 5/2020 (ΦΕΚ 5/Α’/15.01.2020) «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργού».  
44. Του Π.Δ. 6/2020 (ΦΕΚ 5/Α’/15.01.2020) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού». 
45. Tου Π.Δ. 18/2020 (ΦΕΚ 34/19.02.2020) «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών 
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου».  

 
Β. τις αποφάσεις: 
46. Την Κ.Υ.Α. 2514/2015 (Φ.Ε.Κ. 2161/Β΄/07.10.2015) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ταμείων 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020». 
47. Την Κ.Υ.Α. 12118/2015 (Φ.Ε.Κ. 2338/Β΄/30.10.2015) «Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη διαχείριση και υλοποίηση του 
προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020». 
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48. Την Κ.Υ.Α. 134453/23.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2857/Β΄/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 46274/26.09.2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/Β΄/26.09.2014)). 
49. Την Κ.Υ.Α. 42336/2017 (Φ.Ε.Κ. 52/Β΄/18.01.2017) «Μεταφορά και αναδιάρθρωση οργανικών μονάδων 
οικονομικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και κατανομή αρμοδιοτήτων 
του άρθρου 69Γ του Ν. 4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Μεταναστευτικής Πολιτικής». 
50. Την Κ.Υ.Α. 1191/14.03.2017 (Φ.Ε.Κ. 969/Β΄/22.03.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 
3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016». 
51. Την Υ.Α. Π1/2489/06.09.1995 (Φ.Ε.Κ. 764/Β΄/06.09.1995) «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών 
Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής». 
52. Την Υ.Α. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Φ.Ε.Κ. 1590/Β΄/16.11.2005) «Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες». 
53. Την Κ.Υ.Α. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β’/23.08.2007) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας σχετικά 
με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/2005».  
54. Την Υ.Α. 2952/11.11.2015 (Φ.Ε.Κ. 2521/Β΄/23.11.2015) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
δράσεις/έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την 
περίοδο 2014−2020 στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης». 
55. Την Υ.Α. 82350/03.08.2016 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β΄/09.08.2016) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής 
Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 
56. Την Υ.Α. 57654/22.05.2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/Β΄/23.05.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
57. Την Υ.Α. 56902/215/19.05.2017 (Φ.Ε.Κ. 1924/Β΄/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
58. Την Υ.Α. οικ. 2939/30.01.2018 (Φ.Ε.Κ. 269/Β΄/01.02.2018) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη/στο 
Διευθύντρια/ντή της Υπηρεσίας Ασύλου και στους Προϊστάμενους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους 
Υπηρεσίας Ασύλου». 
59. Την Υ.Α. 8061/18.04.2018 (Φ.Ε.Κ. 220/Υ.Ο.Δ.Δ./18.04.2018) απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής για τον διορισμό του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. 
60. Την Υ.Α. 50844/11.05.2018 (Φ.Ε.Κ. 279/Υ.Ο.Δ.Δ./17.05.2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για συγκρότηση και ορισμό μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους.  
61. Την Υ.Α. 2246/05.03.2020 (Φ.Ε.Κ. 714/Β’/05.03.2020) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & 
Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και παροχή εξουσίας 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου». 
62. Την Υ.Α. 2657/02.04.2020 (Φ.Ε.Κ. 245/Υ.Ο.Δ.Δ./02.04.2020) απόφαση, με εντολή Υπουργού, του 
Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής για τον διορισμό του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου. 
63. Την ΥΑ 12208/16.10.2020 (ΦΕΚ 876/Υ.Ο.Δ.Δ./21.10.2020) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και 
Ασύλου με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου». 
64. Την ΥΑ 13428/11.2020 (ΦΕΚ 4812/Β΄/01.11.2020) απόφαση  του Υπουργού Μετανάστευσης και 
Ασύλου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό 
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ορισμός 
Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη». 
65. Την υπ΄αρ. 2861/20.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΚ46ΜΔΨΟ-ΤΨ4) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και 
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Ασύλου με θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 13428/27-
10-2020 (Β΄4812) υπουργικής απόφασης» 
 
Γ. τα κάτωθι έγγραφα: 
66. Την με αριθ. πρωτ. 9143/08.06.2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΚ3465ΦΘΕ-Β1Ι) Πρόσκληση της Διευθύντριας της 
Υπηρεσίας Ασύλου για υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης 2014-2020 για τη δράση «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και 
ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου». 
67. Το με αριθ. πρωτ. 9848/24.06.2016 αίτημα Χρηματοδότησης του Γραφείου Εφαρμογής Προγραμμάτων 
του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για ένταξη της δράσης «Διευκόλυνση της πρόσβασης  
αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου» στο 
Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
68. Την με αριθ. πρωτ. 10436/06.07.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΒΝΕ465ΦΘΕ-ΩΤΣ) απόφαση χορήγησης της δράσης 
«Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας 
της Υπηρεσίας Ασύλου». 
69. Την με αριθ. πρωτ. 86522/22.08.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για ένταξη του έργου «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων 
διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου» στη ΣΑΕ 755/2 
(2016ΣΕ75520007). 
70. Την με αριθ. πρωτ. 6343/18.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΔΠΠ46ΜΔΨΟ-Ν19) συμφωνία επιδότησης της δράσης 
«Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας 
της Υπηρεσίας Ασύλου». 
71. Το από 16/03/2020 Τεχνικό Δελτίο που αφορά τροποποίηση του έργου «Διευκόλυνση της πρόσβασης 
αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου». 
72. Την με αριθ. πρωτ. 34390/01.04.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΚΧΗ46ΜΤΛΡ-8ΘΚ) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για έγκριση τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
2018, στη Σ.Α.Ε. 755/2 του έργου «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση 
της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου». 
73. Την υπ΄αρίθμ 13300/01/07/2020 (ΑΔΑ: 9ΕΔΤ46ΜΔΨΟ-ΓΒ2)Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα : «Αντικατάσταση και ορισμός νέας Αν. Προϊσταμένης στο Τμήμα 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής Γραμματείας 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». 
74. Την υπ΄αρ. πρωτ. 14572/26.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΡΛ946ΜΔΨΟ-ΩΘ8) Απόφαση του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα: «Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου» 

75. Την με αριθ. πρωτ. 26908/30.12.2020  έγκριση της εντεταλμένης αρχής επί του σχεδίου της παρούσας 
διακήρυξης. 
76. 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 συμφωνίας-πλαίσιο, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

1. Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, 
για την προμήθεια γραφειακού, ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού της Υπηρεσίας 
Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.  
2. Για κάθε τμήμα θα συναφθεί συμφωνία πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα. 
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3. Ο συνολικός προϋπολογισμός της συμφωνίας-πλαίσιο, για το διάστημα δύο (2) ετών, ανέρχεται στο 
ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων και πενήντα ευρώ (2.660.050,00 €), μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ή τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα δύο ευρώ (3.298.462,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
4. Ο διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται, 
τουλάχιστον, σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού 
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 27 
του Ν. 4412/2016. 
5. Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο διαιρείται στα ακόλουθα τμήματα: Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Β1, 
Β2, Β3, Β4, Β5, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Δ3, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3, και ΣΤ4.  
6. Επιλέχθηκε η διαδικασία της σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 και 39 του Ν. 4412/2016, λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και 
προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος προγραμματισμός των μεταβαλλόμενων αναγκών της Υπηρεσίας 
Ασύλου, οι οποίες και βαίνουν αυξανόμενες από το καλοκαίρι του 2019.  
7. Ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Κεφάλαια και Παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
8. Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:  

 Για το τμήμα Α1, 39000000-2 

 Για το τμήμα Α2, 39000000-2 

 Για το τμήμα Α3, 39000000-2 

 Για το τμήμα Α4, 39000000-2 

 Για το τμήμα Α5, 39000000-2 

 Για το τμήμα Α6, 39000000-2 

 Για το τμήμα  Α7, 39000000-2 

 Για το τμήμα Α8, 39000000-2 

 Για το τμήμα Α9, 39000000-2 

 Για το τμήμα Β1, 30213000- 

 Για το τμήμα Β2, 30213000-5, 31600000-2, 30233180-6, 31154000-0 

 Για το τμήμα Β3, 30213000-5, 31600000-2, 30233180-6, 31154000-0 

 Για το τμήμα Β4, 30213000-5, 31600000-2, 30233180-6, 31154000-0 

 Για το τμήμα Β5,  32200000-5 

 Για το τμήμα Γ1, 30120000-6, 30125110-5, 30230000-0 

 Για το τμήμα Γ2, 30120000-6, 30125110-5, 30230000-0 

 Για το τμήμα Δ1, 32552100-8 

 Για το τμήμα Δ2, 32344110-0 

 Για το τμήμα Δ3, 30233310-7 

 Για το τμήμα ΣΤ1, 39717200-3 
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 Για το τμήμα ΣΤ2, 39717200-3 

  Για το τμήμα ΣΤ3, 39717200-3 

 Για το τμήμα ΣΤ4, 39711130-9 

 Οι κωδικοί NUTS του τόπου εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων είναι: EL303 εκτός 
αν υποδειχθεί άλλος τόπος παράδοσης, εντός Ελλάδας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τον χρόνο υπογραφής 
εκτελεστικής σύμβασης. 

9. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 - 2020, με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 
25% από την Ελλάδα, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 10436/06.07.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΒΝΕ465ΦΘΕ-ΩΤΣ) απόφασης 
χορήγησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 
2016ΣΕ75520007, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 86522/22.08.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) 
απόφασης ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την με αριθ. πρωτ. 34390/01.04.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΚΧΗ46ΜΤΛΡ-8ΘΚ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και δύναται να χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 - 2020 
10. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την Πράξη: «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή 
προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 - 2020» με βάση τεχνικό δελτίο πράξης και έχει λάβει 
κωδικό MIS: 5004039.  
11. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 92 - 97 του Ν. 4412/2016 και στην Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
12. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 04/01/2021 ημέρα Δευτέρα. Ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 01/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση 
της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr  30/12/2020 04/01/2021 01/02/2021 και ώρα 15:00 

13. Η περίληψη της διακήρυξης αυτής (προκήρυξη) έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ted.europa.eu/) και έχει αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), 
στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Ασύλου (https://migration.gov.gr/ ). 
14. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα μέρη της, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 
αυτής, θα βρίσκονται διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Ασύλου (https://migration.gov.gr/).  
15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της 
ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 
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16. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 05/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:00 στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου (στο κτίριο Κεράνης Θηβών 196- 198, T.K 182 33 Αγ. 
Ιωάννης Ρέντης) από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή 
Διαγωνισμού). Η ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται 
στο συνημμένο Κεφάλαιο 3 της παρούσας. 
17. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών (360 ημέρες), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
18. Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
19. Για την διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται επιτροπή, στο 
εξής Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 
Α. Τακτικά μέλη 

i. Βασιλική Κακοσίμου, ως πρόεδρος της Επιτροπής 
ii. Ουρανία Σουλτάνη, ως τακτικό μέλος 

iii. Εύχαρις Μάσχα, ως τακτικό μέλος και γραμματέας 
Β. Αναπληρωματικά μέλη 

i. Γεωργία Βάσσου, ως αναπληρωματική πρόεδρος της Επιτροπής 
ii. Ιωάννης  Αλεξιάδης, ως αναπληρωματικό μέλος 

iii. Αντρέας Δούλος, ως αναπληρωμάτικο μέλος και γραμμάτεας.  
 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΘΗΒΩΝ 196- 198  

Πόλη ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 

Ταχυδρομικός Κώδικας 182 33      

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL307 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ελέσα Αγγελοπούλου 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ek.aggelopoulou@migration.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://migration.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η αναθέτουσα αρχή είναι η Υπηρεσία Ασύλου, που συστάθηκε με το Ν. 3907/2011 και υπάγεται στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, το οποίο αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή και ανήκει στην 
Γενική Κυβέρνηση. 
Από την 18η Απριλίου 2018, Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου είναι ο κύριος Μάρκος Καραβίας. 
Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, από τα Περιφερειακά Γραφεία 
Ασύλου (Π.Γ.Α.) και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (Α.Κ.Α.). Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, 
κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Π.Γ.Α. και Α.Κ.Α. και εξασφαλίζει τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 
 
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εξέταση των αιτήσεων παροχής διεθνούς 

προστασίας. 

  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου: https://migration.gov.gr/gas/ ακολουθώντας τη 
διαδρομή: Αρχική ► Γραφείο Τύπου ► Προκηρύξεις Διακυρίξεις. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στο γραφείο Πρωτοκόλλου (2Ος όροφος) της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Ασύλου, στο κτίριο Κεράνης Θηβών 196- 198, T.K 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης. 

 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ανωτέρω αρμόδια υπάλληλο για πληροφορίες: 
Ελέσα Αγγελοπούλου, στο e-mail ek.aggelopoulou@migration.gov.gr ή στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου 
στο τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων, Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων, 4ος 
όροφος, στη διεύθυνση στο κτίριο Κεράνης Θηβών 196- 198, T.K 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα 
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 
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Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων  

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 - 2020, με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από 
την Ελλάδα, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 10436/06.07.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΒΝΕ465ΦΘΕ-ΩΤΣ) απόφασης 
χορήγησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 
2016ΣΕ75520007, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 86522/22.08.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) 
απόφασης ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την με αριθ. πρωτ. 34390/01.04.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΚΧΗ46ΜΤΛΡ-8ΘΚ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και δύναται να χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 - 2020 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο  

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο  

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι προμήθεια γραφειακού, ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου. Η συμφωνία-

πλαίσιο υποδιαιρείται σε είκοσι τρία (23) τμήματα. Αναλυτική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, του 

προϋπολογισμού συνολικά και ανά τμήμα, καθώς και των κωδικών του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV), στους οποίους κατατάσσονται τα είδη, παρουσιάζεται στην παράγραφο 1.3.3 

κατωτέρω.  

Για κάθε είδος της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο ορίστηκε μια μέση τιμή, με βάση στοιχεία από ομοειδείς 

ή παρόμοιες συμβάσεις που έχουν συνάφθεί από την αναθέτουσα αρχή ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου 

τομέα, καθώς και με βάση την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο.Συνακόλόυθα, 

σύμφωνα με τη μέση τιμή, εκτιμήθηκε από την αναθέτουσα αρχή ο προϋπολογισμός για κάθε τμήμα και 

για το σύνολο της συμφωνίας-πλαίσιο. 

1.3.2 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με 
έναν οικονομικό φορέα για κάθε τμήμα. 

1.3.3 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα  

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

α/α 
ΤΜΗ
ΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ
ΑΝΟ-ΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ)/ΣΕΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
Ο-ΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 

1 Α.1 

Σετ επίπλων 
με γραφείο, 
περιστρεφό

μενη 
καρέκλα, 
καρέκλα 

επισκέπτη, 
υποπόδιο, 

συρταριέρα, 
ερμάριο 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

185 ΣΕΤ 600,00 € 111.000,00 € 137.640,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.1 111.000,00 € 137.640,00 € 
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2 Α.2 

Σετ επίπλων 
με γραφείο, 
περιστρεφό

μενη 
καρέκλα, 
καρέκλα 

επισκέπτη, 
υποπόδιο, 

συρταριέρα, 
ερμάριο 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

266 ΣΕΤ 600,00 € 159.600,00 € 197.904,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.2 159.600,00 € 197.904,00 € 

3 Α.3 

Σετ επίπλων 
με 

διευθυντικό  
γραφείο, 

περιστρεφό
μενη 

διευθυντική 
καρέκλα, 4 
καρέκλες 

επισκέπτη, 
υποπόδιο, 

ερμάριο 
κοντό και 

ψηλό, 
βοηθητική 
επιφάνεια 

γραφείου, 2 
βιβλιοθήκες, 
καλόγηρος  

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

20 ΣΕΤ 2.000,00 € 40.000,00 € 49.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.3 40.000,00 € 49.600,00 € 

4 Α.4 

Σετ 2 
τραπεζιών 
συνεδριάσε
ων με 10  
καρέκλες 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

28 ΣΕΤ 1.200,00 € 33.600,00 € 41.664,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.4 33.600,00 € 41.664,00 € 

5 Α.5 

Σετ μικρό 
στρογγυλό 

τραπέζι 
συνεδριάσε

ων με 5  
καρέκλες 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

55 ΣΕΤ 600,00 € 33.000,00 € 40.920,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.5 33.000,00 € 40.920,00 € 

6 Α.6 

Σέτ επίπλου 
ρεσεψιόν 2 
θέσεων με 2 
περιστρεφό

μενες 
καρέκλα, 2 
ερμάρια, 2 
υποπόδια  

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

5 ΣΕΤ 1.450,00 € 7.250,00 € 8.990,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.6 7.250,00 € 8.990,00 € 
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7 Α.7 

Σετ επίπλων 
υποδοχής (2 
καναπέδες 

τριών 
θέσεων, 1 

πολυθρόνα, 
1 τραπεζι 
μέσης, 1 

συνοδευτικο
) 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

40 ΣΕΤ 2.000,00 € 80.000,00 € 99.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.7 80.000,00 € 99.200,00 € 

8 Α.8 
Στιβαζόμενε
ς καρέκλες 

συνεργασίας 
39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

5.000 ΤΕΜΑΧΙΟ 21,00 € 105.000,00 € 130.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.8 105.000,00 € 130.200,00 € 

9 Α.9 

Ντουλάπες 
αρχειοθέτησ

ης 
80x40x200c

m 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

390 ΤΕΜΑΧΙΟ 500,00 € 195.000,00 € 241.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.9 195.000,00 € 241.800,00 € 

10 Β.1 

Ηλεκτρονικό
ς 
υπολογιστής 
με οθόνη, 
πληκτρολόγι
ο, ποντίκι 
και web 
camera 

30213000-5 

Προσωπικοί 
ηλεκτρονικο

ί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 900,00 € 135.000,00 € 167.400,00 € 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογι

κός 
εξοπλισμός 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

USB flash 
disk 

30233180-6 

Μονάδες 
αποθήκευση

ς μνήμης 
φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 45,00 € 6.750,00 € 8.370,00 € 

Πάροχος 
αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 
τροφοδοτικ
ά ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β.1 154.800,00 € 191.952,00 € 

11 Β.2 

Ηλεκτρονικό
ς 
υπολογιστής 
με οθόνη, 
πληκτρολόγι
ο, ποντίκι 
και web 
camera 

30213000-5 

Προσωπικοί 
ηλεκτρονικο

ί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 900,00 € 135.000,00 € 167.400,00 € 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογι

κός 
εξοπλισμός 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

USB flash 
disk 

30233180-6 

Μονάδες 
αποθήκευση

ς μνήμης 
φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 45,00 € 6.750,00 € 8.370,00 € 

Πάροχος 
αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 
τροφοδοτικ
ά ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β.2 154.800,00 € 191.952,00 € 
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12 Β.3 

Ηλεκτρονικό
ς 
υπολογιστής 
με οθόνη, 
πληκτρολόγι
ο, ποντίκι 
και web 
camera 

30213000-5 

Προσωπικοί 
ηλεκτρονικο

ί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 900,00 € 135.000,00 € 167.400,00 € 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογι

κός 
εξοπλισμός 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

USB flash 
disk 

30233180-6 

Μονάδες 
αποθήκευση

ς μνήμης 
φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 45,00 € 6.750,00 € 8.370,00 € 

Πάροχος 
αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 
τροφοδοτικ
ά ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β.3 154.800,00 € 191.952,00 € 

13 Β.4 

Ηλεκτρονικό
ς 
υπολογιστής 
με οθόνη, 
πληκτρολόγι
ο, ποντίκι 
και web 
camera 

30213000-5 

Προσωπικοί 
ηλεκτρονικο

ί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 900,00 € 135.000,00 € 167.400,00 € 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογι

κός 
εξοπλισμός 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

USB flash 
disk 

30233180-6 

Μονάδες 
αποθήκευση

ς μνήμης 
φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 45,00 € 6.750,00 € 8.370,00 € 

Πάροχος 
αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 
τροφοδοτικ
ά ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β.4 154.800,00 € 191.952,00 € 

14 Β.5 

Τηλεοράσεις 
42'' 

32200000-5 

Συσκευές 
εκπομπής 

για 
ραδιοτηλεφ

ωνία, 
ραδιοτηλεγρ

αφία, 
ραδιοφωνικ
ή μετάδοση 

και 
τηλεόραση 

20 ΤΕΜΑΧΙΟ 600,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

Τηλεοράσεις 
60'' 

32200000-5 

Συσκευές 
εκπομπής 

για 
ραδιοτηλεφ

ωνία, 
ραδιοτηλεγρ

αφία, 
ραδιοφωνικ
ή μετάδοση 

και 
τηλεόραση 

6 ΤΕΜΑΧΙΟ 800,00 € 4.800,00 € 5.952,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β.5 16.800,00 € 20.832,00 € 
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15 Γ.1. 

Πολυλειτου
ργικός 
εκτυπωτής 

30120000-6 

Φωτοαντιγρ
αφικές 

συσκευές 
και 

εκτυπωτικά 
μηχανήματα 

όφσετ 

200 ΤΕΜΑΧΙΟ 350,00 € 70.000,00 € 86.800,00 € 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

30125110-5 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

λέιζερ/συσκ
ευές 

τηλεομοιοτυ
πίας 

600 ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 € 30.000,00 € 37.200,00 € 

Σαρωτής 
τροφοδοσία
ς 
μεμονωμέν
ων φύλλων 

30230000-0 

Εξοπλισμός 
ηλεκτρονικώ

ν 
υπολογιστώ

ν 

100 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.200,00 € 120.000,00 € 148.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ.1 220.000,00 € 272.800,00 € 

16 Γ.2. 

Πολυλειτου
ργικός 
εκτυπωτής 

30120000-6 

Φωτοαντιγρ
αφικές 

συσκευές 
και 

εκτυπωτικά 
μηχανήματα 

όφσετ 

40 ΤΕΜΑΧΙΟ 350,00 € 14.000,00 € 17.360,00 € 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

30125110-5 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

λέιζερ/συσκ
ευές 

τηλεομοιοτυ
πίας 

120 ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 € 6.000,00 € 7.440,00 € 

Σαρωτής 
τροφοδοσία
ς 
μεμονωμέν
ων φύλλων 

30230000-0 

Εξοπλισμός 
ηλεκτρονικώ

ν 
υπολογιστώ

ν 

40 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.200,00 € 48.000,00 € 59.520,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ.2 68.000,00 € 84.320,00 € 

17 Δ.1 

Τηλεφωνικέ
ς Συσκευές  
IP 
(συσκευές, 
άδειες 
Εργασίες 
Εγκατάστασ
ης, 
Παραμετροπ
οίησης και 
Ενεργοποίησ
ης Αδειών 
στο υπάρχον 
τηλεφωνικό 
κέντρο) 

32552100-8 
Τηλεφωνικέ
ς Συσκευές  

1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 120,00 € 120.000,00 € 148.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.1 120.000,00 € 148.800,00 € 

18 Δ.2 
Καταγραφεί
ς ήχου 

32344110-0 

Σύστημα 
καταγραφής 
φωνητικών 
δεδομένων 

1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 350,00 € 350.000,00 € 434.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.2 350.000,00 € 434.000,00 € 
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19 Δ.3 

Συσκευή 
λήψης 
δακτυλικών 
αποτυπωμά
των 
(Live scans) 

30233310-7 

Συσκευές 
ανάγνωσης 
δακτυλικών 
αποτυπωμά

των 

200 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500,00 € 300.000,00 € 372.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.3 300.000,00 € 372.000,00 € 

20 ΣΤ.1 
Κλιματιστικά 
μηχανήματα 
(9.000 BTU) 

39717200-3 
Συσκευές 

κλιματισμού 
120 ΤΕΜΑΧΙΟ 650,00 € 78.000,00 € 96.720,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ.1 78.000,00 € 96.720,00 € 

21 ΣΤ.2 
Κλιματιστικά 
μηχανήματα 
(12.000 BTU) 

39717200-3 
Συσκευές 

κλιματισμού 
100 ΤΕΜΑΧΙΟ 750,00 € 75.000,00 € 93.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ.2 75.000,00 € 93.000,00 € 

22 ΣΤ.3 
Ντουλάπες 
θέρμανσης – 
ψήξης 

39717200-3 
Συσκευές 

κλιματισμού 
  

14 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.900,00 € 40.600,00 € 50.344,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ.3 40.600,00 € 50.344,00 € 

23 ΣΤ.4 Ψυγεία 39711130-9 Ψυγεία. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 800,00 € 8.000,00 € 9.920,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ.4 8.000,00 € 9.920,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Β1, Β2, 
Β3, Β4, Β5, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Δ3, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3, και ΣΤ4.  

 

2.660.050,00 € 3.298.462,00 € 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων των υπό 

προμήθεια ειδών, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί ο μέγιστος αριθμός τμημάτων σε έναν 

προσφέροντα, δηλαδή και τα είκοσι τρία (23) τμήματα. 

1.3.4 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, ανέρχεται στο 
ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων και πενήντα ευρώ (2.660.050,00 €), μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ή τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα δύο ευρώ (3.298.462,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 
Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική, προέκυψε δε αντικειμενικά μετά από 
διενεργηθείσα έρευνα αγοράς και συνεκτίμηση της εμπειρίας της αναθέτουσας αρχής από προηγούμενες 
διαδικασίες ανάθεσης και συμβάσεις για την προμήθεια των σχετικών ειδών. 
 
Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς 
στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα 
ορίζεται ρητώς είτε στην παραγγελία, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς 
φορείς που έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο. 

1.3.5 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται στα δύο (2) έτη από την υπογραφή αυτής.  

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της 
συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο λήξης της 
συμφωνίας-πλαίσιο.  
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης – «Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης – απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας διακήρυξης».  

1.3.6 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής, οι δε εκτελεστικές συμβάσεις σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.3.  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 
(«εκτελεστικές») διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και όπως περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/02/2021 και ώρα 15:00.  

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την Παρασκεύη, ημέρα 05/02/2021 και ώρα 12:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

30/12/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr.  

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL): : https://migration.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική ► Γραφείο Τύπου ► Προκηρύξεις 

Διακυρίξεις. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των 
εκτελεστικών συμβάσεων, 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 συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, 
εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης-πλαίσιο είναι τα ακόλουθα: 

 η με αριθ. δημοσίευσης 2021/S 001-000390 Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά 

συμφωνία-πλαίσιο, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC007976214, ΑΔΑ: Ψ75Α46ΜΔΨΟ-ΓΓΕ) με τα Παραρτήματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,  

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως όσον 

αφορά τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

 το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τα Παραρτήματά της.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα μέρη της (που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 

αυτής) θα βρίσκονται διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην παραπάνω διεύθυνση στο διαγωνισμό με 

Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 104866 και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου (http://migration.gov.gr/) στην 

διαδρομή: Αρχική ► Νέα & Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις Διαγωνισμών. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 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 σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή 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. 

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). 

Επιτρέπεται 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 το πρωτότυπο έγγραφο με την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.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.  
 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 4.1 της παρούσας 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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο Παράρτημα III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

Σημείωση για το στοιχείο ι): Ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ανωτέρω ταμεία που εκδίδουν 

εγγυητικές επιστολές ενδέχεται να αναγράφουν σε αυτές ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

καταβάλλουν το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή τους. Το διάστημα των τριών (3) ημερών υπερκαλύπτει αυτό των πέντε (5) ημερών που 

αναφέρεται στην παράγραφο ι) (άρθ. 302, παρ. 4, εδάφιο ι του Ν. 4412/2016) και οι εγγυητικές επιστολές 

θα γίνονται δεκτές από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Σημείωση για τις εγγυήσεις που παρέχονται με τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων: Τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διέπονται απ’ ό,τι ορίζεται στις 

διατάξεις του άρθ. 72 του Ν. 4412/2016 αλλά ενδέχεται να μη συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα 

της διακήρυξης και να μην περιλαμβάνουν μερικά από τα στοιχεία που ζητούνται στην παράγραφο 2.1.5 

της παρούσας. Παρ’ όλα αυτά θα γίνονται δεκτά από την αναθέτουσα αρχή με τη μορφή που εκδίδονται, 

χωρίς να ακολουθούν τα σχετικά υποδείγματα της παρούσας. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο (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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 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.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 

(Η αποτύπωση στο Ε.Ε.Ε.Σ. των ως ανω λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.1, γίνεται στο Μέρος III: Λόγοι 

αποκλεισμού, Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες.) 

 

Επισημάνσεις: 
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1. Η αναφορά στα αντίστοιχα πεδία του Ε.Ε.Ε.Σ. σε «τελεσίδικη απόφαση» νοείται ως «αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση» δεδομένης της τροποποίησης του άρθ. 73, παρ. 1, εδ. α του Ν. 4412/2016 από 

το άρθ. 107, περ. 6 του Ν. 4497/2017 και η σχετική δήλωση των οικονομικών φορέων στο Μέρος ΙΙΙ, Α του 

Ε.Ε.Ε.Σ. αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 42/30.05.2017), σελ. 5 (Α.Δ.Α.: 

ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5): «Σε συνέχεια του Διορθωτικού της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ [L 135/24-5-2016], o 

υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού του άρθρου 57 παρ. 1 περ. β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (“διαφθορά”) 

μετονομάσθηκε στην επίσημη ελληνική μετάφραση σε “δωροδοκία” και ενσωματώθηκε με αυτή την 

ονομασία στο άρθρο 73 παρ. 1 περ. β' του ν. 4412/2016. Η διαφοροποίηση στη σχετική ορολογία στον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), για τις συμβάσεις άνω των ορίων, ο οποίος αναφέρεται ακόμα σε 

“διαφθορά” (και όχι σε “δωροδοκία”), οφείλεται στο γεγονός ότι στον εν λόγω Κανονισμό δεν έχουν 

ενσωματωθεί, επί του παρόντος, τροποποιήσεις βάσει Διορθωτικού». Κατά συνέπεια, επισημαίνεται στους 

οικονομικούς φορείς ότι ο δεύτερος λόγος αποκλεισμού του Μέρους ΙΙΙ, Α του Ε.Ε.Ε.Σ. με τίτλο 

«Διαφθορά» αναφέρεται στην ως άνω β) περίπτωση (δωροδοκία). 

 

2.2.3.2 α) 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  

β) 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, ή/και 

γ) η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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 (σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περιλαμβάνεται στο Ε.Ε.Ε.Σ.). 

(Η αποτύπωση στο Ε.Ε.Ε.Σ. των ως άνω λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.2, γίνεται στο Μέρος III: Λόγοι 
αποκλεισμού, Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.) 

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
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ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 

2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν 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 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  
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(Η αποτύπωση στο Ε.Ε.Ε.Σ. των ως άνω λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.4, γίνεται στο Μέρος III: Λόγοι 

αποκλεισμού, Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα) 

 

Επισήμανση: Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 42/30.05.2017), σελ. 

10 (Α.Δ.Α.: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5): «Σε συνέχεια του Διορθωτικού της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ [L 135/24-5-2016], o 

δυνητικός λόγος αποκλεισμού του άρθρου 57 παρ. 4 περ. β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (“κηρύσσει 

χρεοκοπία [...] κ.λπ.”) μετονομάσθηκε στην επίσημη ελληνική μετάφραση σε “τελεί υπό πτώχευση [...] 

κ.λπ.” και ενσωματώθηκε με αυτή την ονομασία στο άρθρο 73 παρ. 4 περ. β' του ν. 4412/2016. Η 

διαφοροποίηση στη σχετική ορολογία στον Κανονισμό 2016/7 για το Ε.Ε.Ε.Σ., για τις συμβάσεις άνω των 

ορίων, ο οποίος αναφέρει ακόμα “κηρύσσει χρεοκοπία [...] κ.λπ.”, οφείλεται στο γεγονός ότι στον εν λόγω 

Κανονισμό δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη, επί του παρόντος, τροποποιήσεις βάσει Διορθωτικού». Κατά 

συνέπεια, επισημαίνεται στους οικονομικούς φορείς ότι στο Ε.Ε.Ε.Σ. στο Μέρος ΙΙΙ, Γ ο λόγος αποκλεισμού 

σχετικά με την Πτώχευση και το ερώτημα «Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;» αντιστοιχεί 

στην ως άνω περίπτωση β «εάν τελεί υπό πτώχευση». 

 

2.2.3.5 Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού), ήτοι όταν δεν τηρείται η υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου μετοχών ανώνυμης εταιρείας που συμμετέχει σε δημόσια 
σύμβασης και όταν στη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρείας συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία.  

(Η αποτύπωση στο Ε.Ε.Ε.Σ. του ως άνω λόγου αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 δηλώνεται στο αντίστοιχο 

πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]).  

 

2.2.3.6 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.4 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 συμφωνίας-πλαίσιο. 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 απόφασ. 

2.2.3.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο. 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ., 

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. 

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στο οικείο επιμελητήριο (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο) ή άλλο ισοδύναμο 

οργανισμό ή επαγγελματική ένωση. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης.  
 

(Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το κριτήριο αυτό στο Ε.Ε.Ε.Σ., στο Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής, Α: 

Καταλληλότητα, στα πεδία «Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο» ή/και «Εγγραφή στο 

εμπορικό επιμελητήριο»). 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

 να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2018 και 
2017) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτός είναι μικρότερος ίσο και μεγαλύτερο από το 
100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του/των 
αντίστοιχου/αντιστοίχων τμήματος/τμημάτων της παρούσας διακήρυξης για τα οποία υποβάλλουν 
προσφορά. 

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς: 

 απαιτείται να έχουν εκτελέσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, 
εφόσον είναι μικρότερος, συμβάσεις προμηθειών συναφείς με τα υπό προμήθεια είδη. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός των συμβάσεων αυτών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 40% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης( μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του τμήματος για το οποίο υποβάλλουν 
προσφορά. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα τμήματα, η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτών 
υπολογίζεται αθροιστικά. Εφόσον μία σύμβαση προμήθειας δεν έχει ολοκληρωθεί θα λαμβάνεται υπόψη 
το ύψος της εκτελεσθείσας προμήθειας που καλύπτεται από βεβαιώσεις οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής.  

 δηλώνουν το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών 
τους κατά τα τελευταία τρία έτη, ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι μικρότερος. 

 περιγράφουν τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση 
της ποιότητας. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο οφείλουν να 
συμμορφώνονται με: 

 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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. 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. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
προμήθειες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με 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. 

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, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,  
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 

από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Παραρτήματος 1 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

1. Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή 

2. Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

3. Μέρος ΙΙΙ: Κριτήρια αποκλεισμού 

4. Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής 

5. Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 

Επειδή τα κριτήρια επιλογής είναι τα ίδια για όλα τα τμήματα οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν ένα 

Ε.Ε.Ε.Σ. για όσα τμήματα υποβάλλουν προσφορά και δηλώνουν σε αυτό το/τα εν λόγω τμήμα/τμήματα 

(στο πεδίο «Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:» του Μέρους ΙΙ, Α του Ε.Ε.Ε.Σ.). 
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. 

Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το Ε.Ε.Ε.Σ. από το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθ. 107 περ. 7 του Ν. 4497/2017. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο στις 
περιπτώσεις του άρθρου 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 παράγραφο 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 παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8). 
 

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 2.2.3.4. 
 
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 (Ε.Ε.Ε.Σ.).[‘ 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
αναθέτει τη συμφωνία-πλαίσιο 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: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές (πέραν των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 

Επισήμανση: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 

πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, 

οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 104 του Ν. 4412/2016, 

προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

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 (Α.Α.Δ.Ε.), 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 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
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Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δύνανται, αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, να προσκομίζουν Υπεύθυνη 
Δήλωση σχετικά με πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, 
σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 376 παράγραφος 17 του ν. 4412/2016.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους.  

Ειδικότερα, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30)  εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

B.2 Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 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 ένο,oρκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
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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 οικείο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Β.3  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  
 
• Δημοσιευμένους Ισολογισμούς ή αποσπάσματα δημοσιευμένων ισολογισμών των τελευταίων τριών 
(3) διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2017 και 2016) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι 
μικρότερος, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση περί του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. Ως τελευταία χρήση νοείται αυτή του έτους 2018. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2018 δεν έχει δημοσιευθεί, οι προσφέροντες 
υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, θεωρημένο για τη γνησιότητα από τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2018. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία 
θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2018 και από ποιους λογαριασμούς του 
ισοζυγίου αποτελείται αυτός. 
 
Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι Ανώνυμη Εταιρεία, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφα των 
φορολογικών δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό 
διάστημα που αντιστοιχεί στις τρεις (3) χρήσεις ή για όσο διάστημα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση 
εφόσον αυτό είναι μικρότερο. 
 
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. 
 
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία τα απαιτούμενα στην παρούσα 
παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται χωριστά όσα απαιτούνται για κάθε Μέλος της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας ή/και συγκεντρωτικά για την Ένωση/Κοινοπραξία όσα απαιτούνται. 
 
Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
 
α) Πίνακα των κυριότερων προμηθειών που εκτέλεσαν ή στις οποίες συμμετείχαν κατά τα τρία (3) 
τελευταία έτη ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι μικρότερος, και είναι συναφείς με την 
υπό ανάθεση προμήθεια. Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν 
ο Αποδέκτης είναι ιδιώτης, υποβάλλονται ως στοιχεία τεκμηρίωσης τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον 
δεν προβλέπεται η έκδοσή τους ή τέτοια δεν υπάρχουν, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του φορέα και, 
εάν τούτο δεν είναι δυνατό, υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. Ο Πίνακας εργασιών πρέπει να 
συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
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Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΝΑΙ-ΟΧΙ 

1      
2      
3      
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω προμηθειών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του τμήματος για το οποίο 
υποβάλλει προσφορά ο οικονομικός φορέας, για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο. 
 
Σε περίπτωση που συμμετέχει σε περισσότερα τμήματα, η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτών υπολογίζεται 
αθροιστικά. Εφόσον μία προμήθεια δεν έχει ολοκληρωθεί, θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της 
εκτελεσθείσας προμήθειας που καλύπτεται από βεβαιώσεις οριστικής παραλαβής.  
 
β) Κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις της μέχρι και τον προηγούμενο 
μήνα αυτού της υποβολής της προσφοράς, και δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του και τον αριθμό των στελεχών της εταιρείας κατά την τελευταία τριετία ή για όσο διάστημα 
ασκούν την επιχειρησιακή τους δράση. 
 
γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση 
της ποιότητας. 
 
Β.5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παρακάτω 
πιστοποιητικά ποιότητας (σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), που εκδίδονται από 
επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων: 

α) ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο για το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

β) ISO 14001:2015 ή άλλο ισοδύναμο για το σύστημα Ποιότητας - Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 

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, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 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. 

Β.7  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
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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 άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Επίσης, υποβάλλονται πρακτικά 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων 
εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:  
α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται 
ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,  
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της 
ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας.  
δ) τον Συντονιστή της Ένωσης,  
ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.  
 
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 αυτών για τον σκοπό αυτό 
 
Σημείωση σχετικά με δικαιολογητικά: 
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 περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι 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 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. 

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 περίπτωσης 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.  
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και για κάθε τμήμα θα υπογραφεί συμφωνία-πλαίσιο με έναν οικονομικό 
φορέα.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον οικονομικό 
φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο 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. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 
ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω απόφαση κατακύρωσης. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 

Παράρτημα Ι – «Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης – απαιτήσεις και τεχνικές 

προδιαγραφές» της διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες προμήθειες ανά είδος και τμήμα. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 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 αριθ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας 
Υπουργικής Απόφασης.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα.  

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Αναλυτικά, οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς παρέχονται 

παρακάτω στις παραγράφους 2.4.3 και 2.4.4 αντίστοιχα. 

 

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, 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 τα πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
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2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016.  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. 

όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη (στο ξεχωριστό αρχείο .xml και .pdf) σε 

μορφή .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

Οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία προκειμένου να 

συμπληρώσουν και στη συνέχεια να υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ.: 

1. Η αναθέτουσα αρχή έχει αναρτήσει στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον σχετικό διαγωνισμό (καθώς και στην 

ιστοσελίδα της), ένα αρχείο σε μορφή .xml το οποίο δεν είναι αναγνώσιμο. 

2. Οι οικονομικοί φορείς «κατεβάζουν» αυτό το αρχείο .xml από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ή από την ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής) και το αποθηκεύουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

3. Μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα: https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start ή σε οποιαδήποτε 

αντίστοιχηεφαρμογή και αρχικά επιλέγουν «Οικονομικός φορέας» και στη συνέχεια «Ανάγνωση Ε.Ε.Ε.Σ.» 

και τηλεφορτώνουν («ανεβάζουν») το αρχείο σε μορφή .xml του συγκεκριμένου διαγωνισμού που είχαν 

αποθηκεύσει στον υπολογιστή τους. 

4. Στη συνέχεια συμπληρώνουν και επιλέγουν ηλεκτρονικά τα πεδία που έχουν καθοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή. Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του 

με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕ.Ε.Ε.Σ. 

μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο .pdf μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης 

.pdf). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων .pdf που 

διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. 

5. Το Ε.Ε.Ε.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, υπογράφεται ψηφιακά σύμφωνα με το άρθ. 79Α του Ν. 4412/2016. 

6. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην 

αναθέτουσα αρχή. 

7. Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ. τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλευτούν και τις οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)» οι οποίες είναι αναρτημένες στον παρακάτω διαδικτυακό τόπο:  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

β) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες σε 
συμφωνία-πλαίσιο.  

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ή αποστέλλουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στην Κεντρική 

Υπηρεσία Ασύλου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου (2ος όροφος), Κτίριο Κεράνης στη διεύθυνση Θηβών 196- 

198, T.K 182 33     Αγ. Ιωάννης Ρέντης,.  

Στον έντυπο φάκελο αναγράφουν: 

 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
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Φορέας διενέργειας διαγωνισμού: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου 

Διεύθυνση: ………………………………………….. 

Διακήρυξη με αριθ. πρωτ.: ………………………………….. 

Τίτλος Διακήρυξης: «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια 

γραφειακού, ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού από την Υπηρεσία Ασύλου του 

Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου» 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ………………………….. 

Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος οικονομικού φορέα):  

 Επωνυμία: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 Αριθμός τηλεφώνου:……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax):…………………………………………………………………………………………………………….………………. 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):……………………………………………………………………………………………………………………….. 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ –  

ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 

Επισημάνσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ.: 

1. Κατά τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή .xml, τα πεδία που περιλαμβάνουν ποσά (εάν χρειαστεί να 

συμπληρωθούν ποσά), αναγνωρίζουν ως διαχωριστικό για τις χιλιάδες την υποδιαστολή (,) και ως 

διαχωριστικό για τα δεκαδικά ψηφία την τελεία (.). 

2. Το «Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων» δεν 

συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, καθώς αφορά στην κλειστή διαδικασία. Η εκ παραδρομής 

συμπλήρωσή του από τους οικονομικούς φορείς δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται H τεχνική προσφορά 
θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 
αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν στο: Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες 

σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 

δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας του Ε.Ε.Ε.Σ. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι 
τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2.3 της Διακήρυξης.  

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίδεται σε ευρώ. 

Ως συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),ανά τμήμα, νοείται η 
προσφορά με το χαμηλότερο συνολικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) των προς προς 
προμήθεια ειδών και η κατάταξη των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων γίνεται με βάση 
το συνολικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) κατ’ αύξουσα σειρά. Συμβαλλόμενα μέρη στη 
συμφωνία-πλαίσιο ορίζεται ο προσφέροντας με το χαμηλότερο συνολικό κόστος (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για κάθε τμήμα. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο, από το 

νόμιμο εκπρόσωπό του και υποβάλλεται στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» της ηλεκτρονικής 

προσφοράς. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα μεταφοράς στον τόπο παράδοσης, εντός της ελληνικής 

επικράτειας, που θα ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή κατά τον χρόνο υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης, 

καθώς και οι υπηρεσίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και με 

ευθύνη των προσφερόντων . 

 

Επίσης, στην  τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

 

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.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ (€) ή που καθορίζεται σχέση ευρώ (€) προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της συμφωνίας-πλαίσιο που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 

την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 «Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης» της παρούσας διακήρυξης, συνολικά ή ανά τμήμα.  

δ) δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού) ή ορίζεται χρόνος ισχύος μικρότερος από τον ζητούμενο στην παράγραφο 
2.4.5 της παρούσας διακήρυξης, δηλ. μικρότερος από τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, 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, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας διακήρυξης.  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
05/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών) 

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

3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

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 άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω  

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του/των 
οικονομικού/κών φορέα/φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο.  

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 αποφαινομένου 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. 

 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον οικονομικό φορέα που θα 
συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο 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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 

της παρούσας διακήρυξης. 

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/ους προσφέροντα/ες, ο/οι οποίος/οι πρόκειται να συμμετέχουν στη 
συμφωνία-πλαίσιο («προσωρινό/οί ανάδοχο/οι»), και τον/τους καλεί να υποβάλει/ουν εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν/ους, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 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 -2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον/τους προσφέροντα/νες, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. 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 
στον/στους προσφέροντα/ντες να τα προσκομίσει/ουν ή να τα συμπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του/τους. 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. 

Ο/οι προσφέρων/οντες (“προσωρινός/οί ανάδοχος/οι”) κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων ως εκπτώτου/ων.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 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 συμφωνίας-πλαίσιο 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο 
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. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού της 
συμφωνίας-πλαίσιο θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος,, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο 
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 Α.Ε.Π.Π. 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 πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

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. 

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 .pdf, το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. 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 άρθρο 364 του ν. 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 άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
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Η Α.Ε.Π.Π. 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. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Π.Δ. 39/04.05.2017 (Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών). 

 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
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 άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο, ή του τμήματος της 
συμφωνίας-πλαίσιο (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό (εάν υπάρχει) και 
τον τίτλο της σχετικής συμφωνίας-πλαίσιο. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ'έτος σε 
σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο, μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας 
αρχής απ’όλους τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία-πλαίσιο ότι οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις που 
σύναψαν με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά σ’αυτό το χρονικό διάστημα.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των 
συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

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 0,5% επί του ποσού της αύξησης, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, απαιτείται από τον ανάδοχο παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, για 
κάθε τμήμα, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό (εάν 
υπάρχει) και τον τίτλο της σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

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, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  
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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 ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους του τμήματος των ειδών που παραλήφθηκαν οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως ή η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού 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 της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την αναθέτουσα αρχή να παραγγείλει 
αγαθά, οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.  

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 
εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης, 
οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη παραγγελίας 
του συνόλου των ποσοτήτων που ορίζονται στη διακήρυξη.  

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1 Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της 
σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2 Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής 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/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
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χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, ο νέος υπεργολάβος πρέπει να ικανοποιεί τους όρους του άρθρου 2.8 της παρούσας 
διακήρυξης.  

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, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, 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 συμφωνίας -πλαίσιο, 

γ) η συμφωνία-πλαίσιο 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. Σύναψη εκτελεστικής σύμβασης  

5.1 Σύναψη εκτελεστικής σύμβασης  

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον οικονομικό φορέα 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν για υπογραφή της σύμβασης θέτοντάς  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο μειοδότης παρέχει πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας 
της εκτελεστικής σύμβασης.  

 

 

5.2 Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης  

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού είδους, εάν η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  
β)  Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες ποσότητες των ειδών.  
γ)  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

6.1 Τρόπος πληρωμής  

6.1.1 Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 12 της Κ.Υ.Α. 134453/23.12.2015, ήτοι:  

1. Παραστατικό του αναδόχου (τιμολόγιο επί πιστώσει) 

2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας  

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

4. Βεβαίωση IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του αναδόχου με σφραγίδα και υπογραφή από την 

αρμόδια τράπεζα. 

5. Στην περίπτωση εκχώρησης ή κατάσχεσης απαιτείται η αναγγελία εκχώρησης ή το κατασχετήριο 

αντίστοιχα τηρουμένων των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 145 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει. Σε 

διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης/ ενεχυρίασης.  

 

6.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις: 

 

α) Κράτηση 0,07% 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 (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

 

β) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 

Όλες οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Με την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.4172/2013). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του κάθε τιμολογίου/ων είναι 24% και βαρύνει την 

αναθέτουσα αρχή. 

 

 

6.2  Χρόνος και τόπος παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης 

6.2.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά είδη, εντός τριών (3) μηνών από την επόμενη 

της υπογραφής της σύμβασης, στην διεύθυνση που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 

της ελληνικής επικράτειας, κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης.   

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
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εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 

4412/2016. 

6.2.2 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 αντικείμενο, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο, τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση προμήθειας 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. 

 

6.3  Παραλαβή προμήθειας - Χρόνος και τρόπος παραλαβής προμήθειας 

6.3.1 H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και την παρούσα.  

Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 208 του N. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 

στον/στους ανάδοχο/αναδόχους. 

Προμηθευομένα είδη 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. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ εφεση 

των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση 

σε αυτόν των αποτελεσμάτων του αρχικού ελέγχου, με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του 

άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.3.2 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός δέκα εργασίμων (10) ημερών από την παράδοση των συμβατικών ειδών. 

Αν η παραλαβή των ειδών 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 αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα είδη 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 αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
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χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.4  Απόρριψη αντικειμένου της σύμβασης – Αντικατάσταση 

6.4.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 

ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.4.3 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

6.5  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

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

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

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 τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.6  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

6.6.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 

εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
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καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή στη 
συμφωνία-πλαίσιο. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

6.6.2 Αν το προμηθευομένο είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 

4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

συμβατικών ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών 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 συμβατικών υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, 

κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

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 επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

6.7  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.6 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.2 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5.4 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο – απαιτήσεις και τεχνικές 
προδιαγραφές 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

 

Α.1.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της αναθέτουσας αρχής 

Η Υπηρεσία Ασύλου στο πλαίσιο της αποστολής της και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 
4375/2016, είναι αρμόδια ιδίως για: 

1. την υποστήριξη του σχεδιασμού και τη χάραξη της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη 
χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής, 

2. την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί αυτών σε 
πρώτο βαθμό, 

3. την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, 
καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής, 

4. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής των αλλοδαπών και τη διαρκή 
παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για το σκοπό αυτόν 
άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών συμφωνιών, 

5. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία νομιμοποιητικά και 
ταξιδιωτικά έγγραφα, 

6.  τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων, 
7. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά στις υλικές συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία 

με άλλους συναρμόδιους φορείς, 
8. την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς 

της, 
9. τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την 
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της, 

10. την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων επανεγκατάστασης προσφύγων από τρίτες 
χώρες, και 

11. την υλοποίηση προγραμμάτων μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία. 
 

Α.1.2 Οργανωτική δομή της αναθέτουσας αρχής 

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: 
1. Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 
2. Τμήμα Συντονισμού 
3. Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου 
4. Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 
5. Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης 
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6. Τμήμα Οικονομικό 
7. Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων 
8. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης 
9. Τμήμα Πληροφορικής 
10. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

 

Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου είναι τα ακόλουθα: 
1. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής 

2. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου 
3. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 
4. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης (Παρανέστι) 
5. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου 
6. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης 
7. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου 
8. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) 
9. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου 
10. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου 
11. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης  
12. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πειραιά 
13. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλίμου 
14. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω 
15. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αμυγδαλέζας 
16. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ξάνθης 
17. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Φυλακίου 
18. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου 
19. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για την ταχεία εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας (fast 

track) 
20. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας 

και Γεωργίας 
21. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Πακιστάν 
22. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας 
23. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας ποινικών 

κρατουμένων 
24. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ιωαννίνων 
25. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου-Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Νίκαιας 

 

Α.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

  

Σκοπός της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή γραφειακού, ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού, προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος προγραμματισμός των αναγκών της Υπηρεσίας 

Ασύλου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση των προσφυγικών ροών από τα μέσα του έτους 2019, κύρια 

μέριμνα της αναθέτουσας αρχής συνιστά η επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης αιτημάτων διεθνούς 

προστασίας και η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των αιτούντων με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων 

(ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, κλπ.).  
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Επομένως, υφίσταται ανάγκη σταδιακής απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού από την Υπηρεσία 

Ασύλου προς υποστήριξη του ανωτέρω έργου, με τελικό στόχο τον περιορισμό των αιτημάτων διεθνούς 

προστασίας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα (backlog).   

Επίσης, σκόπιμη κρίθηκε η υποδιαίρεση της συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα, ώστε η ανάθεση των υπό 

προμήθεια ειδών να μπορεί να διαμοιραστεί σε περισσότερους οικονομικούς φορείς με στόχο την 

ενίσχυση του ανταγωνισμού.   

Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής.  

Α.3 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ  

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

α/α ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 Α.1 

Σετ επίπλων με 
γραφείο, 

περιστρεφόμενη 
καρέκλα, καρέκλα 

επισκέπτη, 
υποπόδιο, 

συρταριέρα, 
ερμάριο 

39000000-2 
Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων γραφείου) 
185 ΣΕΤ 

 

2 Α.2 

Σετ επίπλων με 
γραφείο, 

περιστρεφόμενη 
καρέκλα, καρέκλα 

επισκέπτη, 
υποπόδιο, 

συρταριέρα, 
ερμάριο 

39000000-2 
Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων γραφείου) 
266 ΣΕΤ 

 

3 Α.3 

Σετ επίπλων με 
διευθυντικό  

γραφείο, 
περιστρεφόμενη 

διευθυντική 
καρέκλα, 4 
καρέκλες 

επισκέπτη, 
υποπόδιο, ερμάριο 

κοντό και ψηλό, 
βοηθητική 
επιφάνεια 

γραφείου, 2 
βιβλιοθήκες, 
καλόγηρος  

39000000-2 
Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων γραφείου) 
20 ΣΕΤ 

 

4 Α.4 Σετ 2 τραπεζιών 
συνεδριάσεων με 
10  καρέκλες 

39000000-2 
Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων γραφείου) 
28 ΣΕΤ 
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5 Α.5 

Σετ μικρό 
στρογγυλό τραπέζι 
συνεδριάσεων με 5  

καρέκλες 

39000000-2 
Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων γραφείου) 
55 ΣΕΤ 

 

6 Α.6 

Σέτ επίπλου 
ρεσεψιόν 2 θέσεων 

με 2 
περιστρεφόμενες 

καρέκλα, 2 
ερμάρια, 2 
υποπόδια  

39000000-2 
Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων γραφείου) 
5 ΣΕΤ 

 

7 Α.7 

Σετ επίπλων 
υποδοχής (2 

καναπέδες τριών 
θέσεων, 1 

πολυθρόνα, 1 
τραπεζι μέσης, 1 

συνοδευτικο) 

39000000-2 
Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων γραφείου) 
40 ΣΕΤ 

 

8 Α.8 
Στιβαζόμενες 

καρέκλες 
συνεργασίας 

39000000-2 
Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων γραφείου) 
5.000 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

9 Α.9 
Ντουλάπες 

αρχειοθέτησης 
80x40x200cm 

39000000-2 
Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων γραφείου) 
390 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

10 Β.1 

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής με 
οθόνη, 
πληκτρολόγιο, 
ποντίκι και web 
camera 

30213000-5 
Προσωπικοί 
ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός 
150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

USB flash disk 30233180-6 
Μονάδες 

αποθήκευσης 
μνήμης φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Πάροχος 
αδιάλειπτης τάσης 
(UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 

τροφοδοτικά 
ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

11 Β.2 

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής με 
οθόνη, 
πληκτρολόγιο, 
ποντίκι και web 
camera 

30213000-5 
Προσωπικοί 
ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 
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Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός 
150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

USB flash disk 30233180-6 
Μονάδες 

αποθήκευσης 
μνήμης φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Πάροχος 
αδιάλειπτης τάσης 
(UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 

τροφοδοτικά 
ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

12 Β.3 

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής με 
οθόνη, 
πληκτρολόγιο, 
ποντίκι και web 
camera 

30213000-5 
Προσωπικοί 
ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός 
150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

USB flash disk 30233180-6 
Μονάδες 

αποθήκευσης 
μνήμης φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Πάροχος 
αδιάλειπτης τάσης 
(UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 

τροφοδοτικά 
ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

13 Β.4 

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής με 
οθόνη, 
πληκτρολόγιο, 
ποντίκι και web 
camera 

30213000-5 
Προσωπικοί 
ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός 
150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

USB flash disk 30233180-6 
Μονάδες 

αποθήκευσης 
μνήμης φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Πάροχος 
αδιάλειπτης τάσης 
(UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 

τροφοδοτικά 
ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

14 Β.5 

Τηλεοράσεις 42'' 32200000-5 

Συσκευές εκπομπής 
για 

ραδιοτηλεφωνία, 
ραδιοτηλεγραφία, 

ραδιοφωνική 
μετάδοση και 

τηλεόραση 

20 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Τηλεοράσεις 60'' 32200000-5 

Συσκευές εκπομπής 
για 

ραδιοτηλεφωνία, 
ραδιοτηλεγραφία, 

ραδιοφωνική 
μετάδοση και 

τηλεόραση 

6 ΤΕΜΑΧΙΟ 
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15 Γ.1. 

Πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής 

30120000-6 

Φωτοαντιγραφικές 
συσκευές και 
εκτυπωτικά 

μηχανήματα όφσετ 

200 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

30125110-5 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

λέιζερ/συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας 

600 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Σαρωτής 
τροφοδοσίας 
μεμονωμένων 
φύλλων 

30230000-0 
Εξοπλισμός 

ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

100 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

16 Γ.2. 

Πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής 

30120000-6 

Φωτοαντιγραφικές 
συσκευές και 
εκτυπωτικά 

μηχανήματα όφσετ 

40 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

30125110-5 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

λέιζερ/συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας 

120 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Σαρωτής 
τροφοδοσίας 
μεμονωμένων 
φύλλων 

30230000-0 
Εξοπλισμός 

ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

40 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

17 Δ.1 

Τηλεφωνικές 
Συσκευές  IP 
(συσκευές, άδειες 
Εργασίες 
Εγκατάστασης, 
Παραμετροποίησης 
και Ενεργοποίησης 
Αδειών στο 
υπάρχον 
τηλεφωνικό 
κέντρο) 

32552100-8 
Τηλεφωνικές 

Συσκευές  
1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

18 Δ.2 Καταγραφείς ήχου 32344110-0 

Σύστημα 
καταγραφής 
φωνητικών 
δεδομένων 

1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

19 Δ.3 

Συσκευή λήψης 
δακτυλικών 
αποτυπωμάτων 
(Live scans) 

30233310-7 

Συσκευές 
ανάγνωσης 
δακτυλικών 

αποτυπωμάτων 

200 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

20 ΣΤ.1 
Κλιματιστικά 
μηχανήματα (9.000 
BTU) 

39717200-3 
Συσκευές 

κλιματισμού 
120 ΤΕΜΑΧΙΟ 
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21 ΣΤ.2 
Κλιματιστικά 
μηχανήματα 
(12.000 BTU) 

39717200-3 
Συσκευές 

κλιματισμού 
100 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

22 ΣΤ.3 
Ντουλάπες 
θέρμανσης - ψήξης 

39717200-3 
Συσκευές 

κλιματισμού 
  

14 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
23 ΣΤ.4 Ψυγεία 39711130-9 Ψυγεία. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
 

 

Α.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τις απαντήσεις στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών με την 

απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

Τα στοιχεία του Πίνακα φέρουν τις ακόλουθες ερμηνείες: 

ΣΤΗΛΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί, επιχειρησιακοί 
και λοιποί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 
αντίστοιχες απαντήσεις. 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή 
«ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την 
προσφορά. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η παραπομπή στην προσφορά του προμηθευτή. 
Συγκεκριμένα, στη στήλη αυτή αναγράφεται: αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος, 
κεφαλαίου της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή, τεχνικού εγχειριδίου, 
εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες 
πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες.  

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 

το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κ.λπ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Όποιες 

προδιαγραφές δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus, να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των 

κατασκευαστών. 

Η μη συμπλήρωση κάποιου από τα ανωτέρω δεν συνεπάγεται αποκλεισμό, εφόσον η Επιτροπή 

Διαγωνισμού είναι σε θέση να βρει την παραπομπή στην προσφορά, είτε από μόνη της, είτε μετά από 

ερώτημα προς τον προσφέροντα. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψηφίους 

Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Εάν δεν είναι δυνατόν να βρεθεί η 

παραπομπή με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, η προσφορά απορρίπτεται. 
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α1΄    

Σετ επίπλων με γραφείο, περιστρεφόμενη καρέκλα, καρέκλα 
επισκέπτη, υποπόδιο, συρταροθήκη, ερμάριο 

ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση  ΝΑΙ   

Τοποθέτηση ΝΑΙ   

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 185 NAI   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου γραφείου.  

ΝΑΙ   

Γραφείο ελεύθερου σχεδιασμού (design) αποτελούμενο από 
επιφάνεια εργασίας, σκελετό και μετώπη και κατασκευασμένο από 
υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

ΝΑΙ    

Συνολικό μήκος κύριου γραφείου (σε cm)  ≥150   

Συνολικό πλάτος κύριου γραφείου (σε cm)  ≥ 70   

Ύψος γραφείου (σε cm) από 70 έως 75   

Η επιφάνεια εργασίας του γραφείου θα κατασκευαστεί από 
Medium-Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής 
πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, (εντός των ορίων αυτών), με 
πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 

ΝΑΙ   

Χρώμα επιφάνειας εργασίας: απόχρωση ξύλου οξιάς ή κερασιάς, ή 
φραξίνου ή πεύκου του Όρεγκον, ή συμμήδας. Ο υπόλοιπος 
σκελετός μπορεί να είναι ίδιος με την επιφάνεια εργασίας ή σε 
απόχρωση του γκρί-ανθρακί. Οι χρωματισμοί που θα επιλεγού, θα 
είναι ομοιόμορφοι για το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας. 

ΝΑΙ   

Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση 
καλωδίων. 

ΝΑΙ   

Τα πλαϊνά σόκορα της επιφάνειας εργασίας θα είναι ξύλινα ή 
πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και 
στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ   

Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα 
πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 
10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φεράμια και βίδες σε 
ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη 
σταθερότητα στο γραφείο. 

ΝΑΙ   

Ο σκελετός του γραφείου θα κατασκευαστεί από MDF ή 
μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm 
(εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με 
μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, 
θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις 
άκρες. 

ΝΑΙ   
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Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές 
ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα. 

ΝΑΙ   

Η μετώπη του γραφείου θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών 
στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με 
επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 
2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα 
στις άκρες. 

ΝΑΙ   

Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της 
επιφάνειας εργασίας. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 185 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  

ΝΑΙ   

Κάθισμα με υψηλή πλάτη, μπράτσα καθίσματος και προσκέφαλο. ΝΑΙ    

Το κάθισμα θα φέρει τελική επένδυση από ταπετσαρία υφάσματος, 
χρώματος μαύρου. Το κάθισμα θα παρέχει υποστήριξη στους 
μηρούς και την οσφυϊκή χώρα με επαρκές βάθος και ύψος ώστε να 
ικανοποιεί όλους τους χρήστες. 

ΝΑΙ   

Η βάση θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο πολυπροπυλένιο 
ή πολυαμίδιο με νευρώσεις ή από χυτό αλουμίνιο (ματ ή 
γυαλισμένο) και θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και πέντε (5) 
ακτίνες. 

ΝΑΙ   

Η πεντακτινωτή βάση θα φέρει πέντε (5) διπλούς αντιολισθητικούς 
τροχούς ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους κατά 
360ο. 

ΝΑΙ   

Η έδρα θα έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια με 
στρογγυλευμένα άκρα και ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη 
κατανομή βάρους του χρήστη. 

ΝΑΙ   

Η πλάτη του καθίσματος είναι υψηλή και θα είναι ανατομικά 
διαμορφωμένη για πολύωρη χρήση. Μπορεί να είναι ρυθμιζόμενη 
καθ’ ύψος και να διαθέτει εύκολους χειρισμούς ώστε να ασφαλίζει 
σε διάφορες θέσεις. Θα έχει ενιαίο ή ξεχωριστό προσκέφαλο. 

ΝΑΙ   

Η πλάτη θα είναι επενδυμένη με ειδικό ελαστικό δίχτυ που να 
επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει.  

ΝΑΙ   

Το τελικό υλικό επικάλυψης τόσο για την έδρα, όσο και για την 
πλάτη, θα είναι ύφασμα αντιολισθητικό και μεγάλης αντοχής στην 
τριβή σε υγρό και σε στεγνό. Το χρώμα του υφάσματος των ανωτέρω 
θα είναι μαύρο.  

ΝΑΙ   

Τα μπράτσα θα είναι σταθερά, με κυρτά άκρα, κλειστής διατομής με 
εργονομική μορφή. Τα μπράτσα θα συνδέονται κατάλληλα με την 
έδρα του καθίσματος 

ΝΑΙ   
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Το κάθισμα θα διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω μηχανισμούς: 
α) Ρύθμιση ύψους έδρας με αμορτισέρ αερίου β) Ρύθμιση ύψους 
πλάτης, γ) synchrο, δ) ενίσχυσης της μέσης (λόρδωση), για λόγους 
ανατομικούς. 

ΝΑΙ   

Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και 
αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να έχουν πιστοποίηση ISO 
9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη καθώς και ISO 14001:2004 ή 
ισοδύναμη ή ανώτερη, οι οποίες (πιστοποιήσεις) και προσκομίζονται 
επίσημα μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα (ISO εκτός Ε.Ε. δεν 
ισχύουν).  

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας ΝΑΙ   

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 185 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ   

Διαστάσεις πλάτης (σε cm). 
= Μ 45 * Υ 35     
με απόκλιση ± 2 

  

Διαστάσεις έδρας (σε cm). 
= Μ 45 * Π 45    
με απόκλιση ± 2 

  

 Ολικό ύψος καρέκλας από το δάπεδο (σε cm). 
 από 80 έως 90  

με απόκλιση ± 5 
  

Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο (σε cm). 
από 42 έως 52 

με απόκλιση ± 3 
  

Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. ΝΑΙ   

Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο 
χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία 
φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν 
κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. 

ΝΑΙ   

Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα 
του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται 
από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο, ενισχυμένο με 
νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το 
εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης, που διακοσμεί το 
πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος. 

ΝΑΙ   

Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. Θα 
είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας 
και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης. 

ΝΑΙ   

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από 
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την 
έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και 
πάχους 40 mm. Κατασκευάζονται από ημίσκληρη πολυουρεθάνη 
ενισχυμένα εσωτερικά με μεταλλικό σκελετό και βιδώνονται πάνω 

ΝΑΙ   
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σε λάμες 5mm που προσαρμόζονται στο κάτω μέρος της έδρας. 

Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) ή ύφασμα 
χρώματος μαύρου. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων:185 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ    

Συρταροθήκη τροχήλατη με τρία (3) συρτάρια στην ίδια απόχρωση 
με το γραφείο που συνοδεύει. 

ΝΑΙ    

Στην συρταροθήκη θα περιλαμβάνεται και συρόμενη μολυβοθήκη, 
είτε ενσωματωμένη, είτε σε ξεχωριστό συρτάρι.  

ΝΑΙ   

Η συρταροθήκη θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά και θα τοποθετείται 
κάτω από το γραφείο που συνοδεύει.  

ΝΑΙ   

Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταροθήκης θα είναι μεταξύ των 
ακόλουθων ορίων: 

Μήκος (σε cm) 
από 43 έως 47 

  

Πλάτος (σε cm) 
από 58 έως 62 

  

Ύψος (σε cm) 
από 63 έως 67 

  

Ο σκελετός της συρταρόθηκης θα αποτελείται από περιμετρικό 
κουτί με πλάτη (κέλυφος) και τρία (3) συρτάρια ιδίου μεγέθους. 
Εσωτερικά στο 1ο συρτάρι θα περιλαμβάνει και συρόμενη 
μολυβοθήκη ή εναλλακτικά θα διαθέτει 4ο συρτάρι μολυβοθήκης. 

ΝΑΙ   

Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι, είτε από μοριοσανίδα 
τριών στρώσεων, είτε από MDF επικαλυμμένη με μελαμίνη. Τα 
στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με 
μεταλλικά φεράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες 
οπές, χωρίς τη χρήση κόλλας. 

ΝΑΙ   

Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό 
φινιρισμένη και εμφανίσιμη. 

ΝΑΙ   

Η συρταροθήκη θα φέρει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς πλήρους 
περιστροφής. Η τοποθέτησή τους θα είναι αφανής. 

ΝΑΙ   

Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή 
πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα 
διάφορα είδη γραφείου. 

ΝΑΙ   

Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα 
τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm,   επικαλυμμένης 
αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη 
επίπλωση ή από MDF. 

NAI   

Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός 
μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους 

NAI   
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μετατόπιση, οι εν λόγω οδηγοί θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν 
δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν 
χειρολαβές. 

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 185 NAI   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  

ΝΑΙ   

Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την 
εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της 
κυκλοφορίας του αίματος. Το υλικό κατασκευής είναι από πλαστικό 
και μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμός τους). 

ΝΑΙ    

Ύψος από το δάπεδο (σε cm).  
6 έως 20 με 
απόκλιση ± 5  

  

Διαστάσεις επιφάνειας ποδιών (σε cm).  

Μήκος 50 

με απόκλιση ± 5 
  

Πλάτος 30  

με απόκλιση ± 5 
  

Θα υπάρχει δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης ύψους με 
χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης αδιαβάθμητο ή με συγκεκριμένες 
θέσεις ύψους. 

NAI   

Στην επιφάνεια θα υπάρχει αντιολισθητικό μονωτικό υλικό ποδιών 
και βάσης στήριξης. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 185 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ   

Το ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, με δύο (2) ανοιγόμενα φύλλα 
και κλειδαριά στην απόχρωση του γραφείου που συνοδεύει.  

ΝΑΙ   

Εσωτερικά το ερμάριο θα περιέχει δύο (2) ράφια. ΝΑΙ   

Εξωτερικές διαστάσεις ερμαρίου (σε cm).  

Μήκος 80   

Πλάτος 40   

Ύψος 110   

Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα 
κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη 
αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 

ΝΑΙ   

Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 
– 3 mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα 
στις άκρες. 

ΝΑΙ   
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Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των 
πορτών θα είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι 
τουλάχιστον 08 mm. 

ΝΑΙ   

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και 
μεταλλικά φεράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

ΝΑΙ    

Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό 
με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο 
άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

ΝΑΙ   

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. ΝΑΙ   

Όλα τα εσωτερικά ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα 
πλαϊνά του σκελετού, θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά 
περίπου 2,5 cm και θα είναι πάχους τουλάχιστον 18 mm. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α2΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σετ επίπλων με γραφείο, περιστρεφόμενη καρέκλα, καρέκλα 
επισκέπτη, υποπόδιο, συρταροθήκη, ερμάριο 

ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση  ΝΑΙ   

Τοποθέτηση ΝΑΙ   

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 266 NAI   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου γραφείου.  

ΝΑΙ   

Γραφείο ελεύθερου σχεδιασμού (design) αποτελούμενο από 
επιφάνεια εργασίας, σκελετό και μετώπη και κατασκευασμένο από 
υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

ΝΑΙ    

Συνολικό μήκος κύριου γραφείου (σε cm)  ≥150   

Συνολικό πλάτος κύριου γραφείου (σε cm)  ≥ 70   

Ύψος γραφείου (σε cm) από 70 έως 75   

Η επιφάνεια εργασίας του γραφείου θα κατασκευαστεί από 
Medium-Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής 
πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, (εντός των ορίων αυτών), με 
πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 

ΝΑΙ   

Χρώμα επιφάνειας εργασίας: απόχρωση ξύλου οξιάς ή κερασιάς, ή 
φραξίνου ή πεύκου του Όρεγκον, ή συμμήδας. Ο υπόλοιπος 
σκελετός μπορεί να είναι ίδιος με την επιφάνεια εργασίας ή σε 

ΝΑΙ   
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απόχρωση του γκρί-ανθρακί. Οι χρωματισμοί που θα επιλεγού, θα 
είναι ομοιόμορφοι για το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας. 

Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση 
καλωδίων. 

ΝΑΙ   

Τα πλαϊνά σόκορα της επιφάνειας εργασίας θα είναι ξύλινα ή 
πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και 
στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ   

Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα 
πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 
10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φεράμια και βίδες σε 
ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη 
σταθερότητα στο γραφείο. 

ΝΑΙ   

Ο σκελετός του γραφείου θα κατασκευαστεί από MDF ή 
μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm 
(εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με 
μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, 
θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις 
άκρες. 

ΝΑΙ   

Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές 
ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα. 

ΝΑΙ   

Η μετώπη του γραφείου θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών 
στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με 
επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 
2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα 
στις άκρες. 

ΝΑΙ   

Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της 
επιφάνειας εργασίας. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 266 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  

ΝΑΙ   

Κάθισμα με υψηλή πλάτη, μπράτσα καθίσματος και προσκέφαλο. ΝΑΙ    

Το κάθισμα θα φέρει τελική επένδυση από ταπετσαρία υφάσματος, 
χρώματος μαύρου. Το κάθισμα θα παρέχει υποστήριξη στους 
μηρούς και την οσφυϊκή χώρα με επαρκές βάθος και ύψος ώστε να 
ικανοποιεί όλους τους χρήστες. 

ΝΑΙ   

Η βάση θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο πολυπροπυλένιο 
ή πολυαμίδιο με νευρώσεις ή από χυτό αλουμίνιο (ματ ή 
γυαλισμένο) και θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και πέντε (5) 
ακτίνες. 

ΝΑΙ   

Η πεντακτινωτή βάση θα φέρει πέντε (5) διπλούς αντιολισθητικούς 
τροχούς ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους κατά 

ΝΑΙ   
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360ο. 

Η έδρα θα έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια με 
στρογγυλευμένα άκρα και ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη 
κατανομή βάρους του χρήστη. 

ΝΑΙ   

Η πλάτη του καθίσματος είναι υψηλή και θα είναι ανατομικά 
διαμορφωμένη για πολύωρη χρήση. Μπορεί να είναι ρυθμιζόμενη 
καθ’ ύψος και να διαθέτει εύκολους χειρισμούς ώστε να ασφαλίζει 
σε διάφορες θέσεις. Θα έχει ενιαίο ή ξεχωριστό προσκέφαλο. 

ΝΑΙ   

Η πλάτη θα είναι επενδυμένη με ειδικό ελαστικό δίχτυ που να 
επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει.  

ΝΑΙ   

Το τελικό υλικό επικάλυψης τόσο για την έδρα, όσο και για την 
πλάτη, θα είναι ύφασμα αντιολισθητικό και μεγάλης αντοχής στην 
τριβή σε υγρό και σε στεγνό. Το χρώμα του υφάσματος των ανωτέρω 
θα είναι μαύρο.  

ΝΑΙ   

Τα μπράτσα θα είναι σταθερά, με κυρτά άκρα, κλειστής διατομής με 
εργονομική μορφή. Τα μπράτσα θα συνδέονται κατάλληλα με την 
έδρα του καθίσματος 

ΝΑΙ   

Το κάθισμα θα διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω μηχανισμούς: 
α) Ρύθμιση ύψους έδρας με αμορτισέρ αερίου β) Ρύθμιση ύψους 
πλάτης, γ) synchrο, δ) ενίσχυσης της μέσης (λόρδωση), για λόγους 
ανατομικούς. 

ΝΑΙ   

Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και 
αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να έχουν πιστοποίηση ISO 
9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη καθώς και ISO 14001:2004 ή 
ισοδύναμη ή ανώτερη, οι οποίες (πιστοποιήσεις) και προσκομίζονται 
επίσημα μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα (ISO εκτός Ε.Ε. δεν 
ισχύουν).  

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας ΝΑΙ   

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 266 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ   

Διαστάσεις πλάτης (σε cm). 
= Μ 45 * Υ 35     
με απόκλιση ± 2 

  

Διαστάσεις έδρας (σε cm). 
= Μ 45 * Π 45    
με απόκλιση ± 2 

  

 Ολικό ύψος καρέκλας από το δάπεδο (σε cm). 
 από 80 έως 90  

με απόκλιση ± 5 
  

Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο (σε cm). 
από 42 έως 52 

με απόκλιση ± 3 
  

Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. ΝΑΙ   
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Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο 
χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία 
φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν 
κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. 

ΝΑΙ   

Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα 
του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται 
από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο, ενισχυμένο με 
νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το 
εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης, που διακοσμεί το 
πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος. 

ΝΑΙ   

Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. Θα 
είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας 
και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης. 

ΝΑΙ   

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από 
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την 
έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και 
πάχους 40 mm. Κατασκευάζονται από ημίσκληρη πολυουρεθάνη 
ενισχυμένα εσωτερικά με μεταλλικό σκελετό και βιδώνονται πάνω 
σε λάμες 5mm που προσαρμόζονται στο κάτω μέρος της έδρας. 

ΝΑΙ   

Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) ή ύφασμα 
χρώματος μαύρου. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 266 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ    

Συρταροθήκη τροχήλατη με τρία (3) συρτάρια στην ίδια απόχρωση 
με το γραφείο που συνοδεύει. 

ΝΑΙ    

Στην συρταροθήκη θα περιλαμβάνεται και συρόμενη μολυβοθήκη, 
είτε ενσωματωμένη, είτε σε ξεχωριστό συρτάρι.  

ΝΑΙ   

Η συρταροθήκη θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά και θα τοποθετείται 
κάτω από το γραφείο που συνοδεύει.  

ΝΑΙ   

Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταροθήκης θα είναι μεταξύ των 
ακόλουθων ορίων: 

Μήκος (σε cm) 
από 43 έως 47 

  

Πλάτος (σε cm) 
από 58 έως 62 

  

Ύψος (σε cm) 
από 63 έως 67 

  

Ο σκελετός της συρταρόθηκης θα αποτελείται από περιμετρικό 
κουτί με πλάτη (κέλυφος) και τρία (3) συρτάρια ιδίου μεγέθους. 
Εσωτερικά στο 1ο συρτάρι θα περιλαμβάνει και συρόμενη 
μολυβοθήκη ή εναλλακτικά θα διαθέτει 4ο συρτάρι μολυβοθήκης. 

ΝΑΙ   
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Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι, είτε από μοριοσανίδα 
τριών στρώσεων, είτε από MDF επικαλυμμένη με μελαμίνη. Τα 
στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με 
μεταλλικά φεράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες 
οπές, χωρίς τη χρήση κόλλας. 

ΝΑΙ   

Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό 
φινιρισμένη και εμφανίσιμη. 

ΝΑΙ   

Η συρταροθήκη θα φέρει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς πλήρους 
περιστροφής. Η τοποθέτησή τους θα είναι αφανής. 

ΝΑΙ   

Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή 
πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα 
διάφορα είδη γραφείου. 

ΝΑΙ   

Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα 
τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm,   επικαλυμμένης 
αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη 
επίπλωση ή από MDF. 

NAI   

Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός 
μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους 
μετατόπιση, οι εν λόγω οδηγοί θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν 
δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν 
χειρολαβές. 

NAI   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 266 NAI   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  

ΝΑΙ   

Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την 
εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της 
κυκλοφορίας του αίματος. Το υλικό κατασκευής είναι από πλαστικό 
και μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμός τους). 

ΝΑΙ    

Ύψος από το δάπεδο (σε cm).  
6 έως 20 με 
απόκλιση ± 5  

  

Διαστάσεις επιφάνειας ποδιών (σε cm).  

Μήκος 50 

με απόκλιση ± 5 
  

Πλάτος 30  

με απόκλιση ± 5 
  

Θα υπάρχει δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης ύψους με 
χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης αδιαβάθμητο ή με συγκεκριμένες 
θέσεις ύψους. 

NAI   

Στην επιφάνεια θα υπάρχει αντιολισθητικό μονωτικό υλικό ποδιών 
και βάσης στήριξης. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΚΝΦ46ΜΔΨΟ-ΒΙΓ
21PROC007977129 2021-01-04



 

72 

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 266 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ   

Το ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, με δύο (2) ανοιγόμενα φύλλα 
και κλειδαριά στην απόχρωση του γραφείου που συνοδεύει.  

ΝΑΙ   

Εσωτερικά το ερμάριο θα περιέχει δύο (2) ράφια. ΝΑΙ   

Εξωτερικές διαστάσεις ερμαρίου (σε cm).  

Μήκος 80   

Πλάτος 40   

Ύψος 110   

Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα 
κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη 
αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 

ΝΑΙ   

Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 
– 3 mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα 
στις άκρες. 

ΝΑΙ   

Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των 
πορτών θα είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι 
τουλάχιστον 08 mm. 

ΝΑΙ   

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και 
μεταλλικά φεράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

ΝΑΙ    

Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό 
με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο 
άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

ΝΑΙ   

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. ΝΑΙ   

Όλα τα εσωτερικά ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα 
πλαϊνά του σκελετού, θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά 
περίπου 2,5 cm και θα είναι πάχους τουλάχιστον 18 mm. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α3΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σετ επίπλων με διευθυντικό  γραφείο, περιστρεφόμενη διευθυντική 
καρέκλα, 4 καρέκλες επισκέπτη, υποπόδιο, ερμάριο κοντό και 
ψηλό, βοηθητική επιφάνεια γραφείου, 2 βιβλιοθήκες, καλόγηρος 

ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση  ΝΑΙ   

Τοποθέτηση ΝΑΙ   

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑΙ   
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Αριθμός τεμαχίων: 20 NAI   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου γραφείου.  

ΝΑΙ   

Γραφείο ελεύθερου σχεδιασμού (design) αποτελούμενο από 
επιφάνεια εργασίας, βοηθητική επιφάνειας, σκελετό και μετώπη 
και κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

ΝΑΙ    

ενσωματωμένα ράφια που κλειδώνουν ΝΑΙ   

συρτάρια, ντουλάπια, ράφια με διαχωριστικό ≥2   

Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός 
μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους 
μετατόπιση, οι εν λόγω οδηγοί θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν 
δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν 
χειρολαβές. 

NAI   

Συνολικό μήκος γραφείου και βοηθητικής επιφάνειας (σε cm)  ≥210   

Συνολικό βάθος επιφάνειας εργασίας  γραφείου(σε cm)  ≥ 80   

Συνολικό βάθος γραφείου και βοηθητικής επιφάνειας (σε cm) ≥180   

ύψος μετόπης (σε cm) 43- 46   

Ύψος γραφείου (σε cm) από 75 έως 77   

Υψος βοηθητικής επιφάνεις  ≥ 65 εκ   

βάθος βοηθητικής επιφάνειας  ≥50 εκ.   

Χρώμα γραφείου: συνδυασμός χρώματος καρυδιάς και λευκού ΝΑΙ   

Τα πλαϊνά σόκορα της επιφάνειας εργασίας θα είναι ξύλινα ή 
πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική 
και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ   

Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα 
πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 
10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φεράμια και βίδες σε 
ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη 
σταθερότητα στο γραφείο. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ 

ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 20 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  

ΝΑΙ   

Κάθισμα με υψηλή πλάτη, μπράτσα καθίσματος και προσκέφαλο. ΝΑΙ    

Το κάθισμα θα φέρει τελική επένδυση από ταπετσαρία υφάσματος, 
χρώματος μαύρου. Το κάθισμα θα παρέχει υποστήριξη στους 
μηρούς και την οσφυϊκή χώρα με επαρκές βάθος και ύψος ώστε να 
ικανοποιεί όλους τους χρήστες. 

ΝΑΙ   
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Η βάση θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο πολυπροπυλένιο 
ή πολυαμίδιο με νευρώσεις ή από χυτό αλουμίνιο (ματ ή 
γυαλισμένο) και θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και πέντε 
(5) ακτίνες. 

ΝΑΙ   

Η πεντακτινωτή βάση θα φέρει πέντε (5) διπλούς αντιολισθητικούς 
τροχούς ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους κατά 
360ο. 

ΝΑΙ   

Η έδρα θα έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια με 
στρογγυλευμένα άκρα και ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη 
κατανομή βάρους του χρήστη. 

ΝΑΙ   

Η πλάτη του καθίσματος είναι υψηλή και θα είναι ανατομικά 
διαμορφωμένη για πολύωρη χρήση. Μπορεί να είναι ρυθμιζόμενη 
καθ’ ύψος και να διαθέτει εύκολους χειρισμούς ώστε να ασφαλίζει 
σε διάφορες θέσεις. Θα έχει ενιαίο ή ξεχωριστό προσκέφαλο. 

ΝΑΙ   

Το τελικό υλικό επικάλυψης τόσο για την έδρα, όσο και για την 
πλάτη, θα είναι δέρμα μαύρο αντιολισθητικό και μεγάλης αντοχής 
στην τριβή σε υγρό και σε στεγνό.  

ΝΑΙ   

Τα μπράτσα θα είναι σταθερά, με κυρτά άκρα, κλειστής διατομής με 
εργονομική μορφή. Τα μπράτσα θα συνδέονται κατάλληλα με την 
έδρα του καθίσματος 

ΝΑΙ   

Το κάθισμα θα διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω μηχανισμούς: 
α) Ρύθμιση ύψους έδρας με αμορτισέρ αερίου β) Ρύθμιση ύψους 
πλάτης, γ) synchrο, δ) ενίσχυσης της μέσης (λόρδωση), για λόγους 
ανατομικούς. 

ΝΑΙ   

ύψος καθίσματος ≥39 εκ   

πλάτος καθίσματος ≥49 εκ   

βάθος καθίσματος  ≥51 εκ   

ύψος μπράτσων ≥67 εκ   

επένδυση δέρματος στα μπράτσα ΝΑΙ   

Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και 
αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να έχουν πιστοποίηση ISO 
9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη καθώς και ISO 14001:2004 ή 
ισοδύναμη ή ανώτερη, οι οποίες (πιστοποιήσεις) και 
προσκομίζονται επίσημα μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα 
(ISO εκτός Ε.Ε. δεν ισχύουν).  

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας ΝΑΙ   

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 80 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ   

Διαστάσεις πλάτης (σε cm). 
= Μ 45 * Υ 35     
με απόκλιση ± 2 

  

ΑΔΑ: ΨΚΝΦ46ΜΔΨΟ-ΒΙΓ
21PROC007977129 2021-01-04



 

75 

 

Διαστάσεις έδρας (σε cm). 
= Μ 45 * Π 45    
με απόκλιση ± 2 

  

 Ολικό ύψος καρέκλας από το δάπεδο (σε cm). 
 από 80 έως 90  

με απόκλιση ± 5 
  

Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο (σε cm). 
από 42 έως 52 

με απόκλιση ± 3 
  

Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. ΝΑΙ   

Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο 
χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία 
φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν 
κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. 

ΝΑΙ   

Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα 
του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται 
από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο, ενισχυμένο με 
νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το 
εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης, που διακοσμεί το 
πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος. 

ΝΑΙ   

Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. Θα 
είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας 
και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης. 

ΝΑΙ   

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από 
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την 
έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και 
πάχους 40 mm. Κατασκευάζονται από ημίσκληρη πολυουρεθάνη 
ενισχυμένα εσωτερικά με μεταλλικό σκελετό και βιδώνονται πάνω 
σε λάμες 5mm που προσαρμόζονται στο κάτω μέρος της έδρας. 

ΝΑΙ   

Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) ή ύφασμα 
χρώματος μαύρου. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΨΗΛΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 20 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ    

στην απόχρωση του γραφείου που συνοδεύει ΝΑΙ   

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. ΝΑΙ   

Οι εξωτερικές ελάχιστες διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι:  

βάθος (σε cm) 
45 εκ 

  

Πλάτος (σε cm) 
από 80 

  

Ύψος (σε cm)   
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από 123 

Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι, είτε από μοριοσανίδα 
τριών στρώσεων, είτε από MDF επικαλυμμένη με μελαμίνη. Τα 
στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με 
μεταλλικά φεράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες 
οπές, χωρίς τη χρήση κόλλας. 

ΝΑΙ   

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και 
μεταλλικά φεράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

ΝΑΙ    

Η πλάτη του ερμαρίου θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό 
φινιρισμένη και εμφανίσιμη. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 20 NAI   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  

ΝΑΙ   

Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την 
εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της 
κυκλοφορίας του αίματος. Το υλικό κατασκευής είναι από πλαστικό 
και μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμός τους). 

ΝΑΙ    

Ύψος από το δάπεδο (σε cm).  
6 έως 20 με 
απόκλιση ± 5  

  

Διαστάσεις επιφάνειας ποδιών (σε cm).  

Μήκος 50 

με απόκλιση ± 5 
  

Πλάτος 30  

με απόκλιση ± 5 
  

Θα υπάρχει δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης ύψους με 
χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης αδιαβάθμητο ή με 
συγκεκριμένες θέσεις ύψους. 

NAI   

Στην επιφάνεια θα υπάρχει αντιολισθητικό μονωτικό υλικό ποδιών 
και βάσης στήριξης. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΝΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 20 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ    

στην απόχρωση του γραφείου που συνοδεύει ΝΑΙ   

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. ΝΑΙ   

Οι εξωτερικές ελάχιστες διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι:  
βάθος (σε cm) 
45 εκ 
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Πλάτος (σε cm) 
από 80 

  

Ύψος (σε cm) 
από 82 

  

Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι, είτε από μοριοσανίδα 
τριών στρώσεων, είτε από MDF επικαλυμμένη με μελαμίνη. Τα 
στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με 
μεταλλικά φεράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες 
οπές, χωρίς τη χρήση κόλλας. 

ΝΑΙ   

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και 
μεταλλικά φεράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

ΝΑΙ    

Η πλάτη του ερμαρίου θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό 
φινιρισμένη και εμφανίσιμη. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ KAI ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 80 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ   

Στην απόχρωση του γραφείου που συνοδεύει ΝΑΙ   

Οι εξωτερικές διαστάσεις πρέπει να είναι μεταξύ των ακόλουθων 
ορίων (σε cm):  

Βάθος από 23   

Πλάτος  

από 60  
  

ύψος από182   

Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά, πάχους 
2 – 3 mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα 
στις άκρες. 

ΝΑΙ   

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και 
μεταλλικά φεράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα της βιβλιοθήκης. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ KAI ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ NAI   

   Αριθμός τεμαχίων: 20 ΝΑΙ   

χρώμα: χρώμιο ΝΑΙ   

ελάχιστες διαστάσεις: ύψος 175 εκ., διάμετρος βάσης 30 εκ.,  ΝΑΙ   

θήκη για ομπρέλα ΝΑΙ   
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    Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α4΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σετ 2 τραπεζιών συνεδριάσεων με 10  καρέκλες NAI   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ NAI   

Συναρμολόγηση  ΝΑΙ   

Τοποθέτηση ΝΑΙ   

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 56 NAI   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ    

Υλικό: μελαμίνη και πόδια μεταλλικά λευκού χρώματος ΝΑΙ   

χρώμα: βελανιδιά ΝΑΙ   

ελάχιστες διαστάσεις: 180 εκ πλάτος, 120 εκ. βάθος, 75 εκ. ύψος ΝΑΙ   

   Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 280 ΝΑΙ   

Χρώμα μαύρο ΝΑΙ   

μεταλλικός σκελετός ΝΑΙ   

βάση καρέκλας: μεταλλική επιχρωμιωμένη ΝΑΙ   

ελάχιστες διαστάσεις: ύψος 43 εκ., Πλάτος 47 εκ., βάθος: 45 εκ. 
ύψος μπράτσων 67 εκ., Πλάτη: 44 εκ. Χ 47 εκ. 

ΝΑΙ 
  

μπράτσα με αφαιρούμενα καλύμματα και πλαστικά καλύμματα στα 
πόδια 

ΝΑΙ 
  

    Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α5΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σετ μικρό στρογγυλό τραπέζι συνεδριάσεων με 5  καρέκλες ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση  ΝΑΙ   

Τοποθέτηση ΝΑΙ   

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

ΝΑΙ 
  

Αριθμός τεμαχίων: 55 ΝΑΙ   
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Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

Στρογγυλό ΝΑΙ   

υλικό: γυαλί ΝΑΙ   

ελάχιστες διαστάσεις: διάμετρος 105 εκ., ύψος 73 εκ ΝΑΙ   

μεταλικός σκελετός ΝΑΙ   

βάση inox ΝΑΙ   

   Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 275 ΝΑΙ   

Χρώμα μαύρο ΝΑΙ   

μεταλλικός σκελετός ΝΑΙ   

βάση καρέκλας: μεταλλική επιχρωμιωμένη ΝΑΙ   

ελάχιστες διαστάσεις: ύψος 43 εκ., Πλάτος 47 εκ., βάθος: 45 εκ. 
ύψος μπράτσων 67 εκ., Πλάτη: 44 εκ. Χ 47 εκ. 

ΝΑΙ 
  

μπράτσα με αφαιρούμενα καλύμματα και πλαστικά καλύμματα στα 
πόδια 

ΝΑΙ 
  

    Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α6΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σέτ επίπλου ρεσεψιόν 2 θέσεων με 2 περιστρεφόμενες καρέκλα, 2 
ερμάρια, 2 υποπόδια 

ΝΑΙ 
  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση  ΝΑΙ   

Τοποθέτηση ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΡΕΣΕΨΙΟΝ  ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 10 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

Ελάχιστες διαστάσεις μήκος 200 εκ., βάθος 79,3 εκ., ύψος 118 εκ. ΝΑΙ   

κάθετα τοιχώματα χωρισμάτων από μελαμίνη τουλάχιστον 25mm  ΝΑΙ   

επιφάνεια γραφείου από μελαμίνη τουλάχιστον 25mm ΝΑΙ   

επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη τουλάχιστον 18Mm ΝΑΙ   

πόδια γραφεία και στηρίγματα μεταλλικά, βαμμένα λευκά, με 
δυνατότητα οπών στην επιφάνεια για διαχείριση καλωδίων 

ΝΑΙ 
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   Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΦΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΡΕΚΛΑΣ  

ΝΑΙ 
  

Αριθμός τεμαχίων: 10 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  

ΝΑΙ 
  

Κάθισμα με υψηλή πλάτη, μπράτσα καθίσματος και προσκέφαλο. ΝΑΙ   

Το κάθισμα θα φέρει τελική επένδυση από ταπετσαρία υφάσματος, 
χρώματος μαύρου. Το κάθισμα θα παρέχει υποστήριξη στους 
μηρούς και την οσφυϊκή χώρα με επαρκές βάθος και ύψος ώστε να 
ικανοποιεί όλους τους χρήστες. 

ΝΑΙ 

  

Η βάση θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο πολυπροπυλένιο 
ή πολυαμίδιο με νευρώσεις ή από χυτό αλουμίνιο (ματ ή 
γυαλισμένο) και θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και πέντε 
(5) ακτίνες. 

ΝΑΙ 

  

Η πεντακτινωτή βάση θα φέρει πέντε (5) διπλούς αντιολισθητικούς 
τροχούς ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους κατά 
360ο. 

ΝΑΙ 
  

Η έδρα θα έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια με 
στρογγυλευμένα άκρα και ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη 
κατανομή βάρους του χρήστη. 

ΝΑΙ 
  

Η πλάτη του καθίσματος είναι υψηλή και θα είναι ανατομικά 
διαμορφωμένη για πολύωρη χρήση. Μπορεί να είναι ρυθμιζόμενη 
καθ’ ύψος και να διαθέτει εύκολους χειρισμούς ώστε να ασφαλίζει 
σε διάφορες θέσεις. Θα έχει ενιαίο ή ξεχωριστό προσκέφαλο. 

ΝΑΙ 

  

Η πλάτη θα είναι επενδυμένη με ειδικό ελαστικό δίχτυ που να 
επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει.  

ΝΑΙ 
  

Το τελικό υλικό επικάλυψης τόσο για την έδρα, όσο και για την 
πλάτη, θα είναι ύφασμα αντιολισθητικό και μεγάλης αντοχής στην 
τριβή σε υγρό και σε στεγνό. Το χρώμα του υφάσματος των 
ανωτέρω θα είναι μαύρο.  

ΝΑΙ 

  

Τα μπράτσα θα είναι σταθερά, με κυρτά άκρα, κλειστής διατομής με 
εργονομική μορφή. Τα μπράτσα θα συνδέονται κατάλληλα με την 
έδρα του καθίσματος 

ΝΑΙ 
  

Το κάθισμα θα διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω μηχανισμούς: 
α) Ρύθμιση ύψους έδρας με αμορτισέρ αερίου β) Ρύθμιση ύψους 
πλάτης, γ) synchrο, δ) ενίσχυσης της μέσης (λόρδωση), για λόγους 
ανατομικούς. 

ΝΑΙ 

  

Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και 
αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να έχουν πιστοποίηση ISO 
9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη καθώς και ISO 14001:2004 ή 
ισοδύναμη ή ανώτερη, οι οποίες (πιστοποιήσεις) και 
προσκομίζονται επίσημα μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα 
(ISO εκτός Ε.Ε. δεν ισχύουν).  

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΨΚΝΦ46ΜΔΨΟ-ΒΙΓ
21PROC007977129 2021-01-04



 

81 

 

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 10 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

Το ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, με δύο (2) ανοιγόμενα φύλλα 
και κλειδαριά στην απόχρωση του γραφείου που συνοδεύει.  

ΝΑΙ 
  

Εσωτερικά το ερμάριο θα περιέχει δύο (2) ράφια. ΝΑΙ   

Εξωτερικές διαστάσεις ερμαρίου (σε cm).  

πλάτος 80    

βάθος 45    

ύψος 82   

Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα 
κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με 
πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 

ΝΑΙ 
  

Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 
– 3 mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα 
στις άκρες. 

ΝΑΙ 
  

Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των 
πορτών θα είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι 
τουλάχιστον 08 mm. 

ΝΑΙ 
  

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και 
μεταλλικά φεράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

ΝΑΙ  
  

Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό 
με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο 
άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. 

ΝΑΙ 
  

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. ΝΑΙ   

Όλα τα εσωτερικά ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα 
πλαϊνά του σκελετού, θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά 
περίπου 2,5 cm και θα είναι πάχους τουλάχιστον 18 mm. 

ΝΑΙ 
  

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 10 NAI   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  

ΝΑΙ 
  

Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την 
εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της 
κυκλοφορίας του αίματος. Το υλικό κατασκευής είναι από πλαστικό 
και μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμός τους). 

ΝΑΙ  

  

Ύψος από το δάπεδο (σε cm).  6 έως 20 με   
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απόκλιση ± 5  

Διαστάσεις επιφάνειας ποδιών (σε cm).  

Μήκος 50 

με απόκλιση ± 5 
  

Πλάτος 30  

με απόκλιση ± 5 
  

Θα υπάρχει δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης ύψους με 
χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης αδιαβάθμητο ή με 
συγκεκριμένες θέσεις ύψους. 

NAI 
  

Στην επιφάνεια θα υπάρχει αντιολισθητικό μονωτικό υλικό ποδιών 
και βάσης στήριξης. 

ΝΑΙ 
  

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α7΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σετ επίπλων υποδοχής (2 καναπέδες τριών θέσεων, 1 πολυθρόνα, 1 
τραπεζι μέσης, 1 συνοδευτικό) 

ΝΑΙ 
  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση  ΝΑΙ   

Τοποθέτηση ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 80 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

Τριθέσιος καναπές ΝΑΙ   

Χρώμα : Μαύρο ΝΑΙ   

δερματίνη/τεχνητό δέρμα ΝΑΙ   

σκελετός μεταλλικός ανοξείδωτο ατσάλι ΝΑΙ   

ελάχιστες διαστάσεις πλάτος 187 εκ., βάθος 81 εκ., ύψος 81 εκ. ΝΑΙ   

   Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 40 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  

ΝΑΙ 
  

Χρώμα: μαύρo,  ΝΑΙ   

δερματίνη/τεχνητό δέρμα ΝΑΙ   

σκελετός μεταλλικός ανοξείδωτο ατσάλι,  ΝΑΙ   
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ελάχιστες διαστάσεις πλάτος 87 εκ., βάθος 81 εκ., ύψος 81 εκ.. ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙ  ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 40 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

Τραπεζάκι χαμηλό σαλονιού ΝΑΙ   

Σχήμα: παραλληλόγραμμο ΝΑΙ   

 λευκή επιφάνεια με συνδυασμό οξιάς στα πόδια (μασίφ ξύλο),  ΝΑΙ   

υλικό MDF ΝΑΙ   

ελάχιστες διαστάσεις μήκος 107 εκ, βάθος 67 εκ, υψος 46 εκ, ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 80 NAI   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  

ΝΑΙ 
  

Σχήμα : στρογγυλό ΝΑΙ    

λευκή επιφάνεια με συνδυασμό οξιάς στα πόδια (μασίφ ξύλο) ΝΑΙ    

υλικό MDF NAI   

ελάχιστες διαστάσεις διάμετρος 55 εκ, υψος 28 εκ ΝΑΙ   

Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α8΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στιβαζόμενες καρέκλες συνεργασίας ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση  ΝΑΙ   

Τοποθέτηση ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 5.000 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

Ελάχιστες διαστάσεις: ύψος καθίσματος 44 εκ., Πλάτος καθίσματος 
46 εκ., βάθος καθίσματος 39 εκ. 

ΝΑΙ 
  

μεταλλικός σκελετός ΝΑΙ   

υφασμάτινο κάθισμα ΝΑΙ   

ελαχιστες διαστάσεις πλάτης: πλάτος 48 εκ., ύψος 34 εκ. ΝΑΙ   
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   Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α9΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ντουλάπες αρχειοθέτησης ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση  ΝΑΙ   

Τοποθέτηση ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 390 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

Υλικό MDF ΝΑΙ   

χρώμα οξιά, με λευκό σκελετό ΝΑΙ   

ελάχιστες διαστάσεις: πλάτος 90 εκ., βάθος 45 εκ., ύψος 200 εκ.,  ΝΑΙ   

δυνατότητα κλειδώματος ΝΑΙ   

ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών ΝΑΙ   

   Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΜΗΜΑ Β1΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός τεμαχίων: 150 ΝΑΙ   

   Εγγύηση on site για όλο τον εξοπλισμό >= 3 έτη   

   1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ,ΠΟΝΤΙΚΙ, 
WEB CAMERA ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

NAI   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  NAI   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου 
συστήματος. 

NAI   

  Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν τη χρονική στιγμή 
υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. To προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο. 

NAI   

   Προσκόμιση εγγράφου του κατασκευαστικού οίκου για τον προσφερόμενο 
σταθμό εργασίας 

NAI   

Business mini PC NAI   

Δείκτης επίδοσης CPU      >= 8,000   
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τουλάχιστον:  συχνότητα 2,2 GHz NAI   

τουλάχιστον:  μνήμη cache 9ΜΒ NAI   

τουλάχιστον:  μνήμη RAM 8GB DDR4 NAI   

τουλάχιστον:  σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD NAI   

υποδομή Microsoft, δυνατότητα σύνδεσης σε domain NAI   

6 θύρες USB εκ των οποίων τουλάχιστον 4 να είναι USB 3.1 NAI   

2 έξοδοι εικόνας μία HDMI και μία Display Port, DVD/RW NAI   

Κάθε σύστημα θα συνοδεύεται από δύο καλώδια δικτύου Cat 6: ένα (1) 
καλώδιο 2m μπλε χρώματος και ένα (1) καλώδιο 5m γκρι χρώματος. 

 
  

Πληκτρολόγιο και ποντίκι  NAI   

ενσύρματα NAI   

Πληκτρολόγιο : Ενσωματωμένο Smart Card Reader / Writer. ΝΑΙ   

ΟΘΟΝΗ  NAI   

τουλάχιστον 23,8 ιντσες NAI   

Full HD  NAI   

θύρα HDMI NAI   

τεχνολογία οθόνης IPS NAI   

ευρεία γωνία θέασης 178 μοιρών NAI   

ανάλυση 1920Χ1080 NAI   

χρόνος απόκρισης μέγιστος 5ms NAI   

φωτεινότητα τουλάχιστον 250cd/m2 NAI   

απεικόνιση 16:9 NAI   

Ενσωματωμένα ηχεία ή speaker bar    

ελάχιστες διαστάσεις: πλάτος 55,6 εκ, ύψος με βάση 42,1 εκ, βάθος με βάση 
18,4 εκ 

NAI 
  

WEB CAMERA  NAI   

με ανάλυση video Full HD/60 fps τουλάχιστον NAI   

auto focus NAI   

ενσωματωμένο μικρόφωνο NAI   

ανάλυση 15MP NAI   

Κλιπ στήριξης με δυνατότητα στήριξης σε οθόνες LCD και φορητών 
υπολογιστών 

NAI 
  

   2 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου NAI   
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πολύπριζου. 

Για τo προσφερόμενo πολύπριζο δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση . Το προσφερόμενο πολύπριζο 
θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟΥ ΝΑΙ   

 Τύπος πριζών Σούκο   

Αριθμός πριζών >=6   

  Μήκος καλωδίου >=1,5 μέτρα   

Διακόπτης και προειδοποιητικό LED ΝΑΙ   

Διάταξη πριζών με κλίση 45ο NAI   

Μέγιστη ισχύς 3500W, 16A, ΝΑΙ   

Εγγύηση >= 2 έτη   

3. USB FLASH DISK ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ USB FLASH DISK ΝΑΙ   

   1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου USB 
flash disk. 

NAI   

   1.2 Για τo προσφερόμενo USB flash disk δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί 
παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Το προσφερόμενο 
USB flash disk θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

USB 3.0 ή νεώτερο ΝΑΙ   

   Συρόμενος μηχανισμός για προστασία ΝΑΙ   

Χωρητικότητα τουλάχιστον 128GB ΝΑΙ   

   Εγγύηση >= 5 έτη   

   4.ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS) ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ UPS ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου UPS. NAI   

   Για τo προσφερόμενo UPS δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Το προσφερόμενο UPS θα 
πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ UPS ΝΑΙ   

Ισχύς 1500VA (900W) ΝΑΙ   

ενδείξεις LED για κατάσταση λειτουργίας ΝΑΙ   

 Τουλάχιστον 3 πρίζες Schuko ΝΑΙ   

   υποδοχή για τηλέφωνο και μόντεμ ΝΑΙ   

οθόνη LCD ΝΑΙ   

σύστημα αυτόματος σταθεροποίησης τάσης (AVR) ΝΑΙ   

   Εγγύηση on site >= 2 έτη   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΜΗΜΑ Β2΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός τεμαχίων: 150 ΝΑΙ   

   Εγγύηση on site για όλο τον εξοπλισμό >= 3 έτη   

   1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ,ΠΟΝΤΙΚΙ, 
WEB CAMERA ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

NAI   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  NAI   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου 
συστήματος. 

NAI   

  Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν τη χρονική στιγμή 
υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. To προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο. 

NAI   

   Προσκόμιση εγγράφου του κατασκευαστικού οίκου για τον προσφερόμενο 
σταθμό εργασίας 

NAI   

Business mini PC NAI   

Δείκτης επίδοσης CPU      >= 8,000   

τουλάχιστον:  συχνότητα 2,2 GHz NAI   

τουλάχιστον:  μνήμη cache 9ΜΒ NAI   

τουλάχιστον:  μνήμη RAM 8GB DDR4 NAI   

τουλάχιστον:  σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD NAI   

υποδομή Microsoft, δυνατότητα σύνδεσης σε domain NAI   

6 θύρες USB εκ των οποίων τουλάχιστον 4 να είναι USB 3.1 NAI   

2 έξοδοι εικόνας μία HDMI και μία Display Port, DVD/RW NAI   

Κάθε σύστημα θα συνοδεύεται από δύο καλώδια δικτύου Cat 6: ένα (1) 
καλώδιο 2m μπλε χρώματος και ένα (1) καλώδιο 5m γκρι χρώματος. 

NAI   

Πληκτρολόγιο και ποντίκι  NAI   

ενσύρματα NAI   

Πληκτρολόγιο : Ενσωματωμένο Smart Card Reader / Writer. ΝΑΙ   

ΟΘΟΝΗ  NAI   

τουλάχιστον 23,8 ιντσες NAI   

Full HD  NAI   

θύρα HDMI NAI   

τεχνολογία οθόνης IPS NAI   

ευρεία γωνία θέασης 178 μοιρών NAI   
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ανάλυση 1920Χ1080 NAI   

χρόνος απόκρισης μέγιστος 5ms NAI   

φωτεινότητα τουλάχιστον 250cd/m2 NAI   

απεικόνιση 16:9 NAI   

Ενσωματωμένα ηχεία ή speaker bar    

ελάχιστες διαστάσεις: πλάτος 55,6 εκ, ύψος με βάση 42,1 εκ, βάθος με βάση 
18,4 εκ 

NAI   

WEB CAMERA  NAI   

με ανάλυση video Full HD/60 fps τουλάχιστον NAI   

auto focus NAI   

ενσωματωμένο μικρόφωνο NAI   

ανάλυση 15MP NAI   

Κλιπ στήριξης με δυνατότητα στήριξης σε οθόνες LCD και φορητών 
υπολογιστών 

   

   2 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου 
πολύπριζου. 

NAI   

Για τo προσφερόμενo πολύπριζο δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση . Το προσφερόμενο πολύπριζο 
θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟΥ ΝΑΙ   

 Τύπος πριζών Σούκο   

Αριθμός πριζών >=6   

  Μήκος καλωδίου >=1,5 μέτρα   

Διακόπτης και προειδοποιητικό LED ΝΑΙ   

Διάταξη πριζών με κλίση 45ο NAI   

Μέγιστη ισχύς 3500W, 16A, ΝΑΙ   

Εγγύηση >= 2 έτη   

3. USB FLASH DISK ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ USB FLASH DISK ΝΑΙ   

   1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου USB 
flash disk. 

NAI   

   1.2 Για τo προσφερόμενo USB flash disk δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί 
παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Το προσφερόμενο 
USB flash disk θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

USB 3.0 ή νεώτερο ΝΑΙ   
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   Συρόμενος μηχανισμός για προστασία ΝΑΙ   

Χωρητικότητα τουλάχιστον 128GB ΝΑΙ   

   Εγγύηση >= 5 έτη   

   4.ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS) ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ UPS ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου UPS. NAI   

   Για τo προσφερόμενo UPS δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Το προσφερόμενο UPS θα 
πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ UPS ΝΑΙ   

Ισχύς 1500VA (900W) ΝΑΙ   

ενδείξεις LED για κατάσταση λειτουργίας ΝΑΙ   

 Τουλάχιστον 3 πρίζες Schuko ΝΑΙ   

   υποδοχή για τηλέφωνο και μόντεμ ΝΑΙ   

οθόνη LCD ΝΑΙ   

σύστημα αυτόματος σταθεροποίησης τάσης (AVR) ΝΑΙ   

   Εγγύηση on site >= 2 έτη   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΜΗΜΑ Β3΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός τεμαχίων: 150 ΝΑΙ   

   Εγγύηση on site για όλο τον εξοπλισμό >= 3 έτη   

   1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ,ΠΟΝΤΙΚΙ, 
WEB CAMERA ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

NAI   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  NAI   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου 
συστήματος. 

NAI   

  Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν τη χρονική στιγμή 
υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. To προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο. 

NAI   

   Προσκόμιση εγγράφου του κατασκευαστικού οίκου για τον προσφερόμενο 
σταθμό εργασίας 

NAI   

Business mini PC NAI   

Δείκτης επίδοσης CPU      >= 8,000   

τουλάχιστον:  συχνότητα 2,2 GHz NAI   
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τουλάχιστον:  μνήμη cache 9ΜΒ NAI   

τουλάχιστον:  μνήμη RAM 8GB DDR4 NAI   

τουλάχιστον:  σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD NAI   

υποδομή Microsoft, δυνατότητα σύνδεσης σε domain NAI   

6 θύρες USB εκ των οποίων τουλάχιστον 4 να είναι USB 3.1 NAI   

2 έξοδοι εικόνας μία HDMI και μία Display Port, DVD/RW NAI   

Κάθε σύστημα θα συνοδεύεται από δύο καλώδια δικτύου Cat 6: ένα (1) 
καλώδιο 2m μπλε χρώματος και ένα (1) καλώδιο 5m γκρι χρώματος. 

NAI   

Πληκτρολόγιο και ποντίκι  NAI   

ενσύρματα NAI   

Πληκτρολόγιο : Ενσωματωμένο Smart Card Reader / Writer. ΝΑΙ   

ΟΘΟΝΗ  NAI   

τουλάχιστον 23,8 ιντσες NAI   

Full HD  NAI   

θύρα HDMI NAI   

τεχνολογία οθόνης IPS NAI   

ευρεία γωνία θέασης 178 μοιρών NAI   

ανάλυση 1920Χ1080 NAI   

χρόνος απόκρισης μέγιστος 5ms NAI   

φωτεινότητα τουλάχιστον 250cd/m2 NAI   

απεικόνιση 16:9 NAI   

Ενσωματωμένα ηχεία ή speaker bar NAI   

ελάχιστες διαστάσεις: πλάτος 55,6 εκ, ύψος με βάση 42,1 εκ, βάθος με βάση 
18,4 εκ 

NAI   

WEB CAMERA  NAI   

με ανάλυση video Full HD/60 fps τουλάχιστον NAI   

auto focus NAI   

ενσωματωμένο μικρόφωνο NAI   

ανάλυση 15MP NAI   

Κλιπ στήριξης με δυνατότητα στήριξης σε οθόνες LCD και φορητών 
υπολογιστών 

NAI   

   2 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου 
πολύπριζου. 

NAI   

Για τo προσφερόμενo πολύπριζο δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της NAI   
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παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση . Το προσφερόμενο πολύπριζο 
θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟΥ ΝΑΙ   

 Τύπος πριζών Σούκο   

Αριθμός πριζών >=6   

  Μήκος καλωδίου >=1,5 μέτρα   

Διακόπτης και προειδοποιητικό LED ΝΑΙ   

Διάταξη πριζών με κλίση 45ο NAI   

Μέγιστη ισχύς 3500W, 16A, ΝΑΙ   

Εγγύηση >= 2 έτη   

3. USB FLASH DISK ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ USB FLASH DISK ΝΑΙ   

   1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου USB 
flash disk. 

NAI   

   1.2 Για τo προσφερόμενo USB flash disk δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί 
παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Το προσφερόμενο 
USB flash disk θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

USB 3.0 ή νεώτερο ΝΑΙ   

   Συρόμενος μηχανισμός για προστασία ΝΑΙ   

Χωρητικότητα τουλάχιστον 128GB ΝΑΙ   

   Εγγύηση >= 5 έτη   

   4.ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS) ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ UPS ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου UPS. NAI   

   Για τo προσφερόμενo UPS δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Το προσφερόμενο UPS θα 
πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ UPS ΝΑΙ   

Ισχύς 1500VA (900W) ΝΑΙ   

ενδείξεις LED για κατάσταση λειτουργίας ΝΑΙ   

 Τουλάχιστον 3 πρίζες Schuko ΝΑΙ   

   υποδοχή για τηλέφωνο και μόντεμ ΝΑΙ   

οθόνη LCD ΝΑΙ   

σύστημα αυτόματος σταθεροποίησης τάσης (AVR) ΝΑΙ   

   Εγγύηση on site >= 2 έτη   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΜΗΜΑ Β4΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός τεμαχίων: 150 ΝΑΙ   

   Εγγύηση on site για όλο τον εξοπλισμό >= 3 έτη   

   1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ,ΠΟΝΤΙΚΙ, 
WEB CAMERA ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

NAI   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  NAI   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου 
συστήματος. 

NAI   

  Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν τη χρονική στιγμή 
υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. To προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο. 

NAI   

   Προσκόμιση εγγράφου του κατασκευαστικού οίκου για τον προσφερόμενο 
σταθμό εργασίας 

NAI   

Business mini PC NAI   

Δείκτης επίδοσης CPU      >= 8,000   

τουλάχιστον:  συχνότητα 2,2 GHz NAI   

τουλάχιστον:  μνήμη cache 9ΜΒ NAI   

τουλάχιστον:  μνήμη RAM 8GB DDR4 NAI   

τουλάχιστον:  σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD NAI   

υποδομή Microsoft, δυνατότητα σύνδεσης σε domain NAI   

6 θύρες USB εκ των οποίων τουλάχιστον 4 να είναι USB 3.1 NAI   

2 έξοδοι εικόνας μία HDMI και μία Display Port, DVD/RW NAI   

Κάθε σύστημα θα συνοδεύεται από δύο καλώδια δικτύου Cat 6: ένα (1) 
καλώδιο 2m μπλε χρώματος και ένα (1) καλώδιο 5m γκρι χρώματος. 

   

Πληκτρολόγιο και ποντίκι  NAI   

ενσύρματα NAI   

Πληκτρολόγιο : Ενσωματωμένο Smart Card Reader / Writer. ΝΑΙ   

ΟΘΟΝΗ  NAI   

τουλάχιστον 23,8 ιντσες NAI   

Full HD  NAI   

θύρα HDMI NAI   

τεχνολογία οθόνης IPS NAI   

ευρεία γωνία θέασης 178 μοιρών NAI   

ανάλυση 1920Χ1080 NAI   
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χρόνος απόκρισης μέγιστος 5ms NAI   

φωτεινότητα τουλάχιστον 250cd/m2 NAI   

απεικόνιση 16:9 NAI   

Ενσωματωμένα ηχεία ή speaker bar NAI   

ελάχιστες διαστάσεις: πλάτος 55,6 εκ, ύψος με βάση 42,1 εκ, βάθος με βάση 
18,4 εκ 

NAI   

WEB CAMERA  NAI   

με ανάλυση video Full HD/60 fps τουλάχιστον NAI   

auto focus NAI   

ενσωματωμένο μικρόφωνο NAI   

ανάλυση 15MP NAI   

Κλιπ στήριξης με δυνατότητα στήριξης σε οθόνες LCD και φορητών 
υπολογιστών 

NAI   

   2 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου 
πολύπριζου. 

NAI   

Για τo προσφερόμενo πολύπριζο δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση . Το προσφερόμενο πολύπριζο 
θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟΥ ΝΑΙ   

 Τύπος πριζών Σούκο   

Αριθμός πριζών >=6   

  Μήκος καλωδίου >=1,5 μέτρα   

Διακόπτης και προειδοποιητικό LED ΝΑΙ   

Διάταξη πριζών με κλίση 45ο NAI   

Μέγιστη ισχύς 3500W, 16A, ΝΑΙ   

Εγγύηση >= 2 έτη   

3. USB FLASH DISK ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ USB FLASH DISK ΝΑΙ   

   1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου USB 
flash disk. 

NAI   

   1.2 Για τo προσφερόμενo USB flash disk δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί 
παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Το προσφερόμενο 
USB flash disk θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

USB 3.0 ή νεώτερο ΝΑΙ   

   Συρόμενος μηχανισμός για προστασία ΝΑΙ   
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Χωρητικότητα τουλάχιστον 128GB ΝΑΙ   

   Εγγύηση >= 5 έτη   

   4.ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS) ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ UPS ΝΑΙ   

Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου UPS. NAI   

   Για τo προσφερόμενo UPS δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Το προσφερόμενο UPS θα 
πρέπει να είναι αχρησιμοποίητo. 

NAI   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ UPS ΝΑΙ   

Ισχύς 1500VA (900W) ΝΑΙ   

ενδείξεις LED για κατάσταση λειτουργίας ΝΑΙ   

 Τουλάχιστον 3 πρίζες Schuko ΝΑΙ   

   υποδοχή για τηλέφωνο και μόντεμ ΝΑΙ   

οθόνη LCD ΝΑΙ   

σύστημα αυτόματος σταθεροποίησης τάσης (AVR) ΝΑΙ   

   Εγγύηση on site >= 2 έτη   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Β5΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 42’’ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 20 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

Μοντέλο παραγωγής 2019 ή νέοτερο. ΝΑΙ   

Χρώμα συσκευής μαύρο ΝΑΙ   

Τηλεόραση τουλάχιστον 42 ιντσών ΝΑΙ   

Ανάλυση τουλάχιστον 3840Χ2160 ΝΑΙ   

Smart ΝΑΙ   

τηλεοπτικός δέκτης DVB-T/DVB-T2 ΝΑΙ   

Με δορυφορικό δέκτη ΝΑΙ   

δυνατότητα ασύρματης μετάδοχης Airplay ΝΑΙ   

τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   

τουλάχιστον 4 HDMI εισόδους ΝΑΙ   

θύρα Ethernet ΝΑΙ   
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 WiFi ΝΑΙ   

ελάχιστες διαστάσεις ύψος 57,2 εκ., βαθος 8,5 εκ., πλάτος 97,3 εκ,  ΝΑΙ   

συνοδευτική βάση για τοποθέτηση σε τοίχο ΝΑΙ   

ελάχιστη ισχύς ήχου 20 Watt ΝΑΙ   

   Εγγύηση on site >= 2 έτη   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 60’’ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 6 ΝΑΙ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

Μοντέλο παραγωγής 2019 ή νέοτερο. ΝΑΙ   

Χρώμα συσκευής μαύρο ΝΑΙ   

Τηλεόραση τουλάχιστον 60 ιντσών ΝΑΙ   

ανάλυση τουλάχιστον 3840Χ2160  ΝΑΙ   

Smart ΝΑΙ   

τηλεοπτικός δέκτης DVB-T/DVB-T2  ΝΑΙ   

Με δορυφορικό δέκτη ΝΑΙ   

δυνατότητα ασύρματης μετάδοχης Airplay ΝΑΙ   

τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   

τουλάχιστον 4 HDMI εισόδους  ΝΑΙ   

θύρα Ethernet ΝΑΙ   

 WiFi ΝΑΙ   

ελάχιστες διαστάσεις ύψος 79,6 εκ., βαθος 8,9 εκ., πλάτος 136,8 εκ,  ΝΑΙ   

συνοδευτική βάση για τοποθέτηση σε τοίχο ΝΑΙ   

ελάχιστη ισχύς ήχου 20 Watt ΝΑΙ   

   Εγγύηση on site >= 2 έτη   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Γ1΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   Ι. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΝΑΙ   

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΝΑΙ   

   Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του 
προσφερόμενου πολυμηχανήματος. 

NAI   

   Για το προσφερόμενο πολυμηχάνημα δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / 
απόσυρση. To προσφερόμενο πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι 

NAI   
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αχρησιμοποίητο. 

Αριθμός τεμαχίων: 200 ΝΑΙ   

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΝΑΙ   

   Τεχνολογία LASER. NAI   

   Έγχρωμη εκτύπωση. ΝΑΙ   

  Μέγεθος χαρτιού Α4, Α5, Β5. ΝΑΙ   

Ταχύτητα εκτύπωσης >= 30 ppm   

   Ανάλυση εκτύπωσης. >= 600*600 dpi   

Εκτύπωση <= 8.5 sec   

 Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας. >= 2.000 σελ.   

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. ΝΑΙ   

Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6. ΝΑΙ   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΝΑΙ   

Τύπος σαρωτή: επίπεδος, ADF. NAI   

Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης. NAI   

Αυτόματη σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ   

  Ανάλυση σάρωσης (dpi). >= 1200*600   

Επίπεδα κλίμακας γκρι. 256   

Ταχύτητα σάρωσης  >= 30 ppm   

Συμβατότητα με πρωτόκολλο TWAIN. NAI   

Μορφή αρχείων σάρωσης: BMP, GIF, JPEG, PDF,  PNG, TIFF. NAI   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΝΑΙ   

Ταχύτητα  αντιγραφής  
>= 30 copies  
per minute 

  

Ανάλυση αντιγραφής. >= 600*600 dpi   

Αριθμός αντιγράφων.  1-99   

Σμίκρυνση / μεγέθυνση. 25%-400% 
plate, 25%-
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100% ADF 

 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑΙ   

 Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας εισόδου. >= 250 φύλλα   

Χωρητικότητα ADF. >= 35 φύλλα   

Χωρητικότητα εξόδου. >= 100 φύλλα   

Συνδεσιμότητα: Ethernet 10/100 TX & USB (2.0 ή καλύτερο). ΝΑΙ   

 Μνήμη εκτυπωτή. >= 128 MB   

Control panel με LCD οθόνη τουλάχιστον 2 γραμμών. ΝΑΙ   

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows XP/7/8/8.1/10 
32/64 bits 

ΝΑΙ   

Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ   

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και της συνοδευτικών 
λογισμικών για κάθε συσκευή  

ΝΑΙ   

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα 
καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB, ethernet) και όλα τα απαιτούμενα 
παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας, τηλεφώνου κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται (επιπλέον από τα καλώδια 
σύνδεσης που συνοδεύουν την συσκευή) από δύο καλώδια δικτύου 
Cat 6: ένα (1) καλώδιο 2m πράσινου χρώματος και ένα (1) καλώδιο 
5m γκρι χρώματος. 

ΝΑΙ   

Πιστοποίηση CE και ENERGY STAR. ΝΑΙ   

Η κάθε συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από 1 τόνερ ΓΙΑκάθε 
χρώμμα(πλέον των τόνερ που συνοδεύει την συσκευή) απόδοσης 
>= 2000 σελίδων. Τα τόνερ θα είναι του κατασκευαστή της 
συσκευής, καινούρια, χωρίς να έχουν υποστεί επαναγέμισμα. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση on site. >= 3 έτη   

ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΝΑΙ   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΝΕΡ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 600 (300 black, 100 cyan, 100, magenta, 100 
yellow ή 300 μαύρα και 300 έγχρωμα) 

ΝΑΙ   

Τα τόνερ είναι συμβατά με τα προσφερόμενα πολυμηχανήματα  ΝΑΙ   
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   Τα τόνερ είναι αυθεντικά εργοστασιακά ή ισοδύναμα αυτών (τα 
αναγομωμένα τόνερ δε θεωρούνται ισοδύναμα). 

ΝΑΙ   

   Χρώμα εκτύπωσης: Σετ Black, Cyan, Magenta, Yellow ΝΑΙ   

Τα τόνερ είναι αχρησιμοποίητα και δεν έχουν υποστεί 
επαναγέμισμα (refill). 

ΝΑΙ   

  Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί 
ελαττωματικό ή δεν μπορεί να αναγνωρισθεί από το αντίστοιχο 
μηχάνημα για το οποίο προορίζεται θα αντικατασταθεί άμεσα 
(αυθημερόν εάν πρόκειται για οικονομικό φορέα που βρίσκεται 
στον τόπο της έδρας του προσφέροντος, άλλως εντός δύο (2) 
ημερών το πολύ, από την αναγγελία του προβλήματος στον 
προσφέροντα) με νέο αρίστης ποιότητας, και εάν αποδειχτούν 
ελαττωματικά ή δεν αναγνωρίζονται περισσότερο από το 10% της 
ποσότητας του συγκεκριμένου τόνερ, θα αντικατασταθεί άμεσα 
(όπως παραπάνω) όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου τόνερ, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας Ασύλου. 

ΝΑΙ   

 Όλα τα προσφερόμενα τόνερ αποδίδουν το μέγιστο αριθμό 
εκτυπώσεων (σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του 
προσφερόμενου τύπου / συσκευασίας τόνερ) και σε περίπτωση 
ισοδύναμου, δίνουν αριθμό εκτυπώσεων τουλάχιστον ίσο με αυτόν 
του γνησίου αναλωσίμου (του αντιστοίχου τύπου-συσκευασίας), η 
δε ποιότητα εκτύπωσης σε περίπτωση του ως άνω ορισθέντος 
ισοδυνάμου, συμφωνεί με τις προδιαγραφές του αρχικού 
κατασκευαστή (του γνησίου αναλωσίμου). Επί προσφερομένων 
ισοδυνάμων, σε περίπτωση που κατά τη χρήση διαπιστωθεί ότι οι 
παραπάνω όροι (περί του αριθμού των παραγομένων εκτυπώσεων 
ως και της ποιότητας αυτών) δεν πληρούνται, θα αντικατασταθεί 
όλη η υπό προμήθεια ποσότητα του προσφερόμενου είδους, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας Ασύλου. 

ΝΑΙ   

Τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την 
κακή εκτύπωση ή την παντελή έλλειψη εκτύπωσης, αφού 
διαπιστωθούν από την Υπηρεσία Ασύλου, δημιουργούν υποχρέωση 
του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, 
καθώς και των ελαττωματικών υλικών που εντοπίστηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 

ΝΑΙ   

 Τα τόνερ θα παραδίδονται συσκευασμένα ως εξής: i) Στις 
εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου-
μοντέλου, ο τύπος του εκτυπωτικού μηχανήματος για το οποίο 
προορίζονται και β) η ημερομηνία λήξης (όπου υπάρχει) ή 
εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής. ii) Οι εσωτερικές 
συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. 

ΝΑΙ   

Τα προσφερόμενα είδη εφόσον φέρουν ημερομηνία λήξης, αυτή θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία 
παράδοσής τους. 

ΝΑΙ   
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Σε περίπτωση που προσφερθούν τόνερ διαφορετικού 
κατασκευαστή από αυτόν του μηχανήματος για το οποίο 
προορίζονται (ισοδύναμα όπως αυτά ορίζονται παραπάνω), τότε 
απαιτείται να προσκομισθούν από τον προσφέροντα και τα 
ακόλουθα σχετικά δικαιολογητικά ότι: α) είναι 
ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 
(για laser toner cartridges) και DIN 33871 (για ink cartridges), γ) ότι 
είναι νόμιμα ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα 
δικαιώματα του κατασκευαστή των original και η κυκλοφορία τους 
είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ε.Ε., δ) όλα τα 
υλικά της ανακατασκευής είναι αρίστης ποιότητας και ότι τα 
μελανοδοχεία έχουν υποστεί συντήρηση του πλαστικού 
καλύμματος με αντικατάσταση των φθαρμένων και ελαττωματικών 
μερών και ότι αποδίδουν το ίδιο καλά όπως τα γνήσια (original) 
προϊόντα του αντίστοιχου τύπου που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή, ε) όλα τα υλικά και οι διαδικασίες που 
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και ανακατασκευή των 
cartridges είναι φιλικά προς το περιβάλλον, στ) Τα cartridges έχουν 
χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά, ζ) Τα ανακατασκευασμένα laser 
cartridges έχουν καινούργια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που 
είναι αντικαταστάσιμα (π.χ. καινούργιο τύμπανο, καινούργιο blade 
κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

Όλα τα προσφερόμενα τόνερ (αυθεντικά εργοστασιακά ή 
ισοδύναμα): α) έχουν πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή 
ανώτερη καθώς και ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη, οι 
οποίες (πιστοποιήσεις) και προσκομίζονται επίσημα 
μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα (ISO εκτός Ε.Ε. δεν ισχύουν), 
β) ο ανάδοχος, με δικά του μέσα και ύστερα από συμφωνία για 
τους όρους αυτής με την Υπηρεσία Ασύλου μόνο εφόσον η 
τελευταία ζητήσει αυτή την υπηρεσία από τον ανάδοχο, εκείνος θα 
οφείλει να συλλέγει τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα προς 
ανακύκλωση, ανάλογα με τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ 
τους (του αναδόχου και της Υπηρεσίας Ασύλου). Επισημαίνεται ότι 
η εν λόγω συμφωνία δεν είναι υποχρεωτικό να ζητηθεί για κανένα 
από τα δύο μέρη. Εάν όμως η Υπηρεσία Ασύλου θελήσει να ζητήσει 
αυτή την υπηρεσία από τον Ανάδοχο, εκείνος οφείλει να 
ανταποκριθεί με τους όρους που θα συμφωνηθούν ως άνω μεταξύ 
των. 

ΝΑΙ   

Για τα προσφερόμενα τονερ δίνονται στοιχεία για την ποσότητα του 
περιεχομένου και την απόδοσή τους 

ΝΑΙ   

   ΙΙΙ. ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΦΥΛΛΩΝ (SCANNER) NAI   

Αριθμός τεμαχίων: 100 NAI   

   1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΤΗ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΦΥΛΛΩΝ 
(SCANNER) 

NAI   

   1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του NAI   
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προσφερόμενου scanner 

   1.2 Για το προσφερόμενο scanner δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί 
παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. To 
προσφερόμενο scanner θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο. 

ΝΑΙ   

   2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 
 

  

   2.1 Τύπος σαρωτή. Sheetfed   

   2.2 Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης. NAI   

   2.3 Ανάλυση σάρωσης (dpi). >= 600*600   

   2.4 Επίπεδα κλίμακας γκρι 256   

   2.5 Βάθος χρώματος 48 bit   

   2.6 Ταχύτητα σάρωσης. 
>=60 
σελίδες/λεπτό 

  

   2.7 Σάρωση διπλής όψης με 1 πέρασμα NAI   

   2.8 Συμβατότητα με πρωτόκολλο TWAIN. NAI   

   2.9 Μορφή αρχείων σάρωσης:  PDF Searchable, PDF Image Only, 
PDF/A, JPEG, TIF single/multi page, RTF, TXT, BMP 

NAI   

   3. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑΙ   

   3.1 Μέγεθος χαρτιού Α4, A5. NAI   

   3.2 Χωρητικότητα ADF. >= 60 φύλλα   

   3.3 Συνδεσιμότητα: USB 2.0 ή νεώτερο NAI   

   3.4 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 
XP/7/8/8.1/10 32/64 bits  

NAI   

   3.5 Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

NAI   

   3.7 Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα 
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB ) και όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.). 

NAI   

   3.8 Εγγύηση on site. >= 3 έτη   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Γ2΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   Ι. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΝΑΙ   
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   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΝΑΙ   

   Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του 
προσφερόμενου πολυμηχανήματος. 

NAI   

   Για το προσφερόμενο πολυμηχάνημα δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / 
απόσυρση. To προσφερόμενο πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι 
αχρησιμοποίητο. 

NAI   

Αριθμός τεμαχίων: 40 ΝΑΙ   

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΝΑΙ   

   Τεχνολογία LASER. NAI   

   Έγχρωμη εκτύπωση. ΝΑΙ   

  Μέγεθος χαρτιού Α4, Α5, Β5. ΝΑΙ   

Ταχύτητα εκτύπωσης >= 30 ppm   

   Ανάλυση εκτύπωσης. >= 600*600 dpi   

Εκτύπωση <= 8.5 sec   

 Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας. >= 2.000 σελ.   

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. ΝΑΙ   

Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6. ΝΑΙ   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΝΑΙ   

Τύπος σαρωτή: επίπεδος, ADF. NAI   

Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης. NAI   

Αυτόματη σάρωση διπλής όψης. ΝΑΙ   

  Ανάλυση σάρωσης (dpi). >= 1200*600   

Επίπεδα κλίμακας γκρι. 256   

Ταχύτητα σάρωσης  >= 30 ppm   

Συμβατότητα με πρωτόκολλο TWAIN. NAI   

Μορφή αρχείων σάρωσης: BMP, GIF, JPEG, PDF,  PNG, TIFF. NAI   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΝΑΙ   
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Ταχύτητα  αντιγραφής  
>= 30 copies  
per minute 

  

Ανάλυση αντιγραφής. >= 600*600 dpi   

Αριθμός αντιγράφων.  1-99   

Σμίκρυνση / μεγέθυνση. 
25%-400% 
plate, 25%-
100% ADF 

  

 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑΙ   

 Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας εισόδου. >= 250 φύλλα   

Χωρητικότητα ADF. >= 35 φύλλα   

Χωρητικότητα εξόδου. >= 100 φύλλα   

Συνδεσιμότητα: Ethernet 10/100 TX & USB (2.0 ή καλύτερο). ΝΑΙ   

 Μνήμη εκτυπωτή. >= 128 MB   

Control panel με LCD οθόνη τουλάχιστον 2 γραμμών. ΝΑΙ   

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows XP/7/8/8.1/10 
32/64 bits 

ΝΑΙ   

Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ   

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και της συνοδευτικών 
λογισμικών για κάθε συσκευή  

ΝΑΙ   

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα 
καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB, ethernet) και όλα τα απαιτούμενα 
παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας, τηλεφώνου κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται (επιπλέον από τα καλώδια 
σύνδεσης που συνοδεύουν την συσκευή) από δύο καλώδια δικτύου 
Cat 6: ένα (1) καλώδιο 2m πράσινου χρώματος και ένα (1) καλώδιο 
5m γκρι χρώματος. 

ΝΑΙ   

Πιστοποίηση CE και ENERGY STAR. ΝΑΙ   

Η κάθε συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από 1 τόνερ για κάθε 
χρώμμα (πλέον των τόνερ που συνοδεύεουν την συσκευή) 
απόδοσης >= 2000 σελίδων. Τα τόνερ θα είναι του κατασκευαστή 
της συσκευής, καινούρια, χωρίς να έχουν υποστεί επαναγέμισμα. 

ΝΑΙ   

Εγγύηση on site. >= 3 έτη   
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ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΝΑΙ   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΝΕΡ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 120 ΝΑΙ   

Τα τόνερ είναι συμβατά με τα προσφερόμενα πολυμηχανήματα  ΝΑΙ   

   Τα τόνερ είναι αυθεντικά εργοστασιακά ή ισοδύναμα αυτών (τα 
αναγομωμένα τόνερ δε θεωρούνται ισοδύναμα). 

ΝΑΙ   

   Χρώμα εκτύπωσης: 60  Black, 20 Cyan, 20 Magenta, 20 Yellow, ή 
60 μαύρα και 60 έγχρωμα 

ΝΑΙ   

Τα τόνερ είναι αχρησιμοποίητα και δεν έχουν υποστεί 
επαναγέμισμα (refill). 

ΝΑΙ   

  Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί 
ελαττωματικό ή δεν μπορεί να αναγνωρισθεί από το αντίστοιχο 
μηχάνημα για το οποίο προορίζεται θα αντικατασταθεί άμεσα 
(αυθημερόν εάν πρόκειται για οικονομικό φορέα που βρίσκεται 
στον τόπο της έδρας του προσφέροντος, άλλως εντός δύο (2) 
ημερών το πολύ, από την αναγγελία του προβλήματος στον 
προσφέροντα) με νέο αρίστης ποιότητας, και εάν αποδειχτούν 
ελαττωματικά ή δεν αναγνωρίζονται περισσότερο από το 10% της 
ποσότητας του συγκεκριμένου τόνερ, θα αντικατασταθεί άμεσα 
(όπως παραπάνω) όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου τόνερ, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας Ασύλου. 

ΝΑΙ   

 Όλα τα προσφερόμενα τόνερ αποδίδουν το μέγιστο αριθμό 
εκτυπώσεων (σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του 
προσφερόμενου τύπου / συσκευασίας τόνερ) και σε περίπτωση 
ισοδύναμου, δίνουν αριθμό εκτυπώσεων τουλάχιστον ίσο με αυτόν 
του γνησίου αναλωσίμου (του αντιστοίχου τύπου-συσκευασίας), η 
δε ποιότητα εκτύπωσης σε περίπτωση του ως άνω ορισθέντος 
ισοδυνάμου, συμφωνεί με τις προδιαγραφές του αρχικού 
κατασκευαστή (του γνησίου αναλωσίμου). Επί προσφερομένων 
ισοδυνάμων, σε περίπτωση που κατά τη χρήση διαπιστωθεί ότι οι 
παραπάνω όροι (περί του αριθμού των παραγομένων εκτυπώσεων 
ως και της ποιότητας αυτών) δεν πληρούνται, θα αντικατασταθεί 
όλη η υπό προμήθεια ποσότητα του προσφερόμενου είδους, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας Ασύλου. 

ΝΑΙ   

Τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την 
κακή εκτύπωση ή την παντελή έλλειψη εκτύπωσης, αφού 
διαπιστωθούν από την Υπηρεσία Ασύλου, δημιουργούν υποχρέωση 
του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, 
καθώς και των ελαττωματικών υλικών που εντοπίστηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 

ΝΑΙ   

 Τα τόνερ θα παραδίδονται συσκευασμένα ως εξής: i) Στις ΝΑΙ   
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εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου-
μοντέλου, ο τύπος του εκτυπωτικού μηχανήματος για το οποίο 
προορίζονται και β) η ημερομηνία λήξης (όπου υπάρχει) ή 
εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής. ii) Οι εσωτερικές 
συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. 

Τα προσφερόμενα είδη εφόσον φέρουν ημερομηνία λήξης, αυτή θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία 
παράδοσής τους. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που προσφερθούν τόνερ διαφορετικού 
κατασκευαστή από αυτόν του μηχανήματος για το οποίο 
προορίζονται (ισοδύναμα όπως αυτά ορίζονται παραπάνω), τότε 
απαιτείται να προσκομισθούν από τον προσφέροντα και τα 
ακόλουθα σχετικά δικαιολογητικά ότι: α) είναι 
ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 
(για laser toner cartridges) και DIN 33871 (για ink cartridges), γ) ότι 
είναι νόμιμα ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα 
δικαιώματα του κατασκευαστή των original και η κυκλοφορία τους 
είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ε.Ε., δ) όλα τα 
υλικά της ανακατασκευής είναι αρίστης ποιότητας και ότι τα 
μελανοδοχεία έχουν υποστεί συντήρηση του πλαστικού 
καλύμματος με αντικατάσταση των φθαρμένων και ελαττωματικών 
μερών και ότι αποδίδουν το ίδιο καλά όπως τα γνήσια (original) 
προϊόντα του αντίστοιχου τύπου που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή, ε) όλα τα υλικά και οι διαδικασίες που 
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και ανακατασκευή των 
cartridges είναι φιλικά προς το περιβάλλον, στ) Τα cartridges έχουν 
χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά, ζ) Τα ανακατασκευασμένα laser 
cartridges έχουν καινούργια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που 
είναι αντικαταστάσιμα (π.χ. καινούργιο τύμπανο, καινούργιο blade 
κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

Όλα τα προσφερόμενα τόνερ (αυθεντικά εργοστασιακά ή 
ισοδύναμα): α) έχουν πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή 
ανώτερη καθώς και ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη, οι 
οποίες (πιστοποιήσεις) και προσκομίζονται επίσημα 
μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα (ISO εκτός Ε.Ε. δεν ισχύουν), 
β) ο ανάδοχος, με δικά του μέσα και ύστερα από συμφωνία για 
τους όρους αυτής με την Υπηρεσία Ασύλου μόνο εφόσον η 
τελευταία ζητήσει αυτή την υπηρεσία από τον ανάδοχο, εκείνος θα 
οφείλει να συλλέγει τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα προς 
ανακύκλωση, ανάλογα με τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ 
τους (του αναδόχου και της Υπηρεσίας Ασύλου). Επισημαίνεται ότι 
η εν λόγω συμφωνία δεν είναι υποχρεωτικό να ζητηθεί για κανένα 
από τα δύο μέρη. Εάν όμως η Υπηρεσία Ασύλου θελήσει να ζητήσει 
αυτή την υπηρεσία από τον Ανάδοχο, εκείνος οφείλει να 
ανταποκριθεί με τους όρους που θα συμφωνηθούν ως άνω μεταξύ 
των. 

ΝΑΙ   

Για τα προσφερόμενα τονερ δίνονται στοιχεία για την ποσότητα του ΝΑΙ   
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περιεχομένου και την απόδοσή τους 

   ΙΙΙ. ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΦΥΛΛΩΝ (SCANNER) NAI   

Αριθμός τεμαχίων: 40 NAI   

   1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΤΗ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΦΥΛΛΩΝ 
(SCANNER) 

NAI   

   1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του 
προσφερόμενου scanner 

NAI   

   1.2 Για το προσφερόμενο scanner δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί 
παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. To 
προσφερόμενο scanner θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο. 

ΝΑΙ   

   2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ NAI   

   2.1 Τύπος σαρωτή. Sheetfed   

   2.2 Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης. NAI   

   2.3 Ανάλυση σάρωσης (dpi). >= 600*600   

   2.4 Επίπεδα κλίμακας γκρι 256   

   2.5 Βάθος χρώματος 48 bit   

   2.6 Ταχύτητα σάρωσης. 
>=60 
σελίδες/λεπτό 

  

   2.7 Σάρωση διπλής όψης με 1 πέρασμα NAI   

   2.8 Συμβατότητα με πρωτόκολλο TWAIN. NAI   

   2.9 Μορφή αρχείων σάρωσης:  PDF Searchable, PDF Image Only, 
PDF/A, JPEG, TIF single/multi page, RTF, TXT, BMP 

NAI   

   3. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑΙ   

   3.1 Μέγεθος χαρτιού Α4, A5. NAI   

   3.2 Χωρητικότητα ADF. >= 60 φύλλα   

   3.3 Συνδεσιμότητα: USB 2.0 ή νεώτερο NAI   

   3.4 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 
XP/7/8/8.1/10 32/64 bits  

NAI   

   3.5 Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

NAI   
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   3.7 Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα 
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB ) και όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.). 

NAI   

   3.8 Εγγύηση on site. >= 3 έτη   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Δ1΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Περιγραφή: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διαθέτει 
σύγχρονο τηλεφωνικό σύστημα τηλεφωνίας τύπου Alcatel-Lucent 
Omni PCX enterprise R12.3. Το σύστημα διαθέτει τον παρακάτω 
εξοπλισμό και υπηρεσίες: 

1. Εξυπηρετητές κλήσεων (Call Servers) σε διάταξη υψηλής 
διαθεσιμότητας (High Availability-Redundancy). 

2. Είναι εξοπλισμένο με 128 αναλογικά κυκλώματα, 8 ψηφιακά 
κυκλώματα, 16 άδειες IP phones, 1 κύκλωμα Ε1 ISDN PRI, 
άδεια κονσόλας κεντρικού τηλεφωνητή και αυτόματο 
τηλεφωνητή πολλαπλών επιπέδων. 

3. Το σύστημα καλύπτεται από υποστήριξη του κατασκευαστή 
για δυο (2) έτη.  

4. Οι υφιστάμενοι εξυπηρετητές φωνής (Call Servers) μπορούν 
να υποστηρίξουν 7.000 χρήστες και 2.000 SIP trunks  μόνο με 
την προμήθεια αδειών.  

 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα προσφερθούν και θα 
εγκατασταθούν άδειες λογισμικού και τηλεφωνικές συσκευές 
τύπου VoIP για το ανωτέρω τηλεφωνικό κέντρο. 

 

 
  

1) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΝΑΙ   

IP συσκευές τύπου Alcatel Τύπου Alcatel 8008G ή ισοδύναμο που 

να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τη συμβατότητα με το υπάρχον 

τηλεφωνικό κέντρο και τα ακόλουθα: 

(Οθόνη ασπρόμαυρη, Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο, 6 
προγραμματιζόμενα πλήκτρα, Ανώτερη ποιότητα ήχου, Πλήκτρο 
πλοηγός 4 κατευθύνσεων, Ασπρόμαυρη οθόνη διαστάσεων 2,4 
inches 128x64 pixels, 802.3af Power over Ethernet (PoE), RJ-45 PC 
through 10/100/1000 )Αριθμός τεμαχίων: 600 

ΝΑΙ   

Άδειες συσκευών IP: 600 NAI   

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Ενεργοποίησης 
Αδειών στο υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο 

ΝΑΙ   

τεχνολογία VoIP ΝΑΙ   
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Να διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, 
#), το οποίο να βρίσκεται επι της συσκευής και όχι επί του 
ακουστικού.  

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑΙ   

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα να υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες 

χρηστών που προσφέρονται  από το υφιστάμενο τηλεφωνικό 

σύστημα. 
ΝΑΙ   

Δύο (2) θύρες δικτύου 10/100/1000 BaseTx NAI   

Ενσωματωμένη υποστήριξη IPsec VPN. ΝΑΙ   

Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE 803af 

(Power over Ethernet)  ΝΑΙ   

Η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής να είναι σύμφωνα με POE 

Power Class 1  ΝΑΙ   

Υποστήριξη Energy Efficient Ethernet 802.3az  ΝΑΙ   

Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης   (pixels) 

 

>=8.190 

 
  

Μέγεθος οθόνης >=2.2 inches   

Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων ΝΑΙ   

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα  ≥ 3   

Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών (Headset) ΝΑΙ   

Ανοιχτή (hands free) συνομιλίας  ΝΑΙ   

Στατική & δυναμική διεθυνσιοδότηση μέσω DHCP ΝΑΙ   

Υποστήριξη των codec G711, G722 και G729ab  

 
ΝΑΙ   

Υποστήριξη QoS:  ΝΑΙ   
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802.1 p/Q tagging,  

Level 3 TOS, 

 DSCP 

 

Υποστήριξη IEEE 801.2 AB /LLDP-MED client. ΝΑΙ   

Υποστήριξη πιστοποίησης τηλεφωνικής συσκευής  με την χρήση 

X.509v3 certificate   ΝΑΙ   

Υποστήριξη χαρακτηριστικών ασφάλειας: 

Denial of service protection (flooding),  

ARP Spoofing protection,  

802.1x Digest Authentication  

ΝΑΙ   

Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού ΝΑΙ   

Υποστήριξη TLS 1.2 και SRTP. ΝΑΙ   

Υποστήριξη Voice Activity Detection, smart noise reduction και Echo 

cancelation. ΝΑΙ   

Κατάλογος συστήματος. Μέσω της συσκευής να μπορεί ο χρήστης 

να έχει πρόσβαση στον κεντρικό κατάλογο του τηλεφωνικού 

συστήματος  

 

 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής κεντρικά 

μέσω του Τηλεφωνικού κέντρου ΝΑΙ   

Σημάνσεις (CE) ΝΑΙ   

Ασφάλεια : 

 EN 60950-1, IEC 60950-1 
ΝΑΙ   

Συμβατότητα με Οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/65/EU 

(RoHS) ΝΑΙ   
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Σήμανση WEEE σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/EU ΝΑΙ   

Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές: 

EN 55032 Class B, EN 55022 Class B, EN 55024. 
ΝΑΙ   

Οι τηλεφωνικές συσκευές να είναι καινούργιες, πρόσφατης 

ημερομηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας κατασκευαστή. 

Να είναι συσκευασμένες έτσι ώστε να αποφεύγονται οι φθορές 

κατά τη μεταφορά τους και η αλλοίωση των χαρακτηριστικών και 

των ιδιοτήτων τους. 

ΝΑΙ   

Να συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 

καθώς και τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον δύο (2) ετών, με την 

υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα 

εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.  

ΝΑΙ   

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις 

φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό 

της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή, με 

την υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια ιδίων 

χαρακτηριστικών τουλάχιστον. Σε περίπτωση αδυναμίας 

αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας Ασύλου, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να 

καταβάλλει στην Υπηρεσία Ασύλου, τη συμβατική αξία της 

συσκευής και των παρελκόμενών της. 

ΝΑΙ   

2) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΝΑΙ   

Περιγραφή: Προμήθεια συσκευών τύπου VOIP συμβατές με τον call 

manager του έργου τηλεδιερμηνείας που είναι ο CISCO CALL 

MANAGER Version 12. 
ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 400 ΝΑΙ   

Άδειες συσκευών IP (Cisco Business Edition 6000 - Basic User 

Connect License) με εγγύηση: 400 NAI   

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Ενεργοποίησης 

Αδειών στο υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο ΝΑΙ   

Περιγραφή συσκευών: 
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IP συσκευές τύπου Cisco IP Phone 7811 με εγγύηση NAI   

τεχνολογία VoIP ΝΑΙ   

Να διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, 

#), το οποίο να βρίσκεται επι της συσκευής και όχι επί του 

ακουστικού.  
ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑΙ   

Κεντρική διαχείριση και αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων της 

συσκευής μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων  ΝΑΙ   

Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE 803af 

Power over Ethernet  ΝΑΙ   

Υποστήριξη αυτόματης δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP  ΝΑΙ   

Υποστήριξη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας SIP  ΝΑΙ   

Δυνατότητα συνδιάσκεψης με τον αριθμό μελών που υποστηρίζει 

το σύστημα εξυπηρετητή  ΝΑΙ   

Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer)  ΝΑΙ   

Να υποστηρίζονται τουλάχιστον τα πρωτόκολλα 801q, 801p και 

Type of Service (ToS) Marking  ΝΑΙ   

Ασπρόμαυρη ή έγχρωμη οθόνη  ΝΑΙ   

Μέγεθος/ ανάλυση οθόνης (pixels): 384 x 106 pixel  >=386X106 
pixels 

  

Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server  ΝΑΙ   

Υποστήριξη τουλάχιστον  των codec G711, G729a, G722, iLBC  ΝΑΙ   

Πλήκτρο μεγάφωνου  ΝΑΙ   

Full-Duplex μεγάφωνο  ΝΑΙ   

Άδεια για λειτουργία με CISCO CALL MANAGER Version 12  ΝΑΙ   
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Να προσφερθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας-

ενσωμάτωσης στον Call Manager NAI   

Οι τηλεφωνικές συσκευές να είναι καινούργιες, πρόσφατης 

ημερομηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας κατασκευαστή. 

Να είναι συσκευασμένες έτσι ώστε να αποφεύγονται οι φθορές 

κατά τη μεταφορά τους και η αλλοίωση των χαρακτηριστικών και 

των ιδιοτήτων τους. 

ΝΑΙ   

Να συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 

καθώς και τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον δύο (2) ετών, με την 

υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα 

εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.  

ΝΑΙ   

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις 

φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό 

της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή, με 

την υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια ιδίων 

χαρακτηριστικών τουλάχιστον. Σε περίπτωση αδυναμίας 

αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας Ασύλου, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να 

καταβάλλει στην Υπηρεσία Ασύλου, τη συμβατική αξία της 

συσκευής και των παρελκόμενών της. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Δ2΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Συσκευή λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων 

(Live scans) 
ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 200 ΝΑΙ   

   Ι. ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ (LIVE SCAN) ΝΑΙ   

   1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ (LIVE SCAN) 

ΝΑΙ   

   1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του 
προσφερόμενου livescan. 

NAI   

   1.2 Για το προσφερόμενο livescan δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί 
παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Το 

NAI   
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προσφερόμενο livescan θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο. 

   2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HARDWARE ΝΑΙ   

   2.1 Όλες οι προσφερόμενες συσκευές θα πρέπει σε επίπεδο 
εξαρτήματος να είναι ακριβώς όμοιας σύνθεσης (κατασκευαστής 
και μοντέλο) 

ΝΑΙ   

   2.2 Να είναι οπτικός σαρωτής λήψεως εικόνας δακτυλικών 
αποτυπωμάτων δέκα (10) δακτύλων (optical ten-fingerprints live 
scanner) με δυνατότητες σάρωσης: α) κυλιόμενου ενός (1) 
οποιουδήποτε δακτύλου (roll fingerprint) β) σταθερών τεσσάρων 
δακτύλων γ) σταθερών δύο αντιχείρων. 

ΝΑΙ   

   2.3 Να έχει εργονομικό σχεδιασμό ώστε να είναι εύκολο στη 
χρήση και φιλικό στον χρήστη 

ΝΑΙ   

   2.4 Να μην έχει εξωτερικά κινούμενα μέρη ΝΑΙ   

   2.5 Η συσκευή θα πρέπει να μην επιτρέπει πλευρικές επιδράσεις 
της αποδοτικότητάς της από εξωτερικές πηγές φωτός 

ΝΑΙ   

   2.6 Η συσκευή να έχει την δυνατότητα σάρωσης δακτύλων σε 
διαφορετικές συνθήκες (ξηρό ή υγρό). 

ΝΑΙ   

   2.7 Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος ορθής λειτουργίας της 
συσκευής 

10-35o C   

   2.8 Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών της συσκευής (MTBF). Το 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα πρέπει να πιστοποιείται με 
επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή 

>=25.000 ώρες   

   2.9 Ύπαρξη πιστοποίησης συσκευής η οποία θα αποδεικνύεται με 
σχετικά πιστοποιητικά έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών, που θα 
επισυνάπτονται στην τεχνική προσφορά: 

ΝΑΙ   

   2.9.1 το πρότυπο FBI/IAFIS IQS (Integrated Automated Fingerprint 
Identification System Image Quality Specifications) ή με το πρότυπο 
FBI PIV. 

ΝΑΙ   

   2.9.2 το πρότυπο CE ή άλλο ισοδύναμο. ΝΑΙ   

   2.10 Η τελική εικόνα των δακτυλικών αποτυπωμάτων πρέπει να 
είναι συμπιεσμένη βάσει του αλγορίθμου WSQ. 

ΝΑΙ   

   2.10.1 να αναφερθεί σε ποιο στάδιο υλοποιείται η απαίτηση της 
συμπίεσης (π.χ. firmware συσκευής, driver συσκευής κ.λπ. 

ΝΑΙ   

   2.10.2 Η συμπίεση βάσει του αλγορίθμου WSQ, να είναι σύμφωνη 
με τις προδιαγραφές του FBI και να αποδεικνύεται με επίσημο 
έγγραφο του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   
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   2.10.3 Να παρέχονται διάφορα επίπεδα συμπίεσης, ούτως ώστε 
να επιτυγχάνεται μέγεθος αρχείου δακτυλικών αποτυπωμάτων 
όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές του ICAO και των σχετικών 
αποφάσεων υλοποίησης της συνθήκης Prum. 

ΝΑΙ   

   2.11 Η ανάλυση σάρωσης / λήψης του δακτυλικού αποτυπώματος 
στα 8 bit με 256 grey scale levels να είναι στα 500ppi ± 2. 

ΝΑΙ   

   2.12 Να αναφερθεί ο χρόνος λήψης της εικόνας των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στα 500ppi. 

ΝΑΙ   

   2.13 Η συσκευή να μπορεί να διασυνδεθεί με υπάρχοντες 
προσωπικούς υπολογιστές μέσω θύρας USB 2.0 και να διαθέτει 
υποχρεωτικά «Plug-and-play interface». 

ΝΑΙ   

   2.14 Η διαδικασία της λήψης του δακτυλικού αποτυπώματος / 
αποτυπωμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να 
απαιτείται κάθε φορά κλείσιμο / εκκίνηση της συσκευής. 

ΝΑΙ   

   2.15 H συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιεί είτε φωτεινή ένδειξη / 
ενδείξεις τουλάχιστον δύο διαφορετικών χρωμάτων (led lights) είτε 
οποιαδήποτε άλλη ένδειξη από την συσκευή ή από τον 
διασυνδεδεμένο προσωπικό υπολογιστή, η οποία να υποδεικνύει 
την τρέχουσα κατάσταση κατά την διαδικασία λήψης του 
δακτυλικού αποτυπώματος. 

ΝΑΙ   

   2.16 Το σύνολο του εξοπλισμού (συσκευή, καλώδια, παρελκόμενα 
κ.λπ.) θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με όλο το απαραίτητο 
λογισμικό και τις ανάλογες άδειες χρήσης. 

ΝΑΙ   

   2.17 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει, χωρίς 
πρόσθετο κόστος, τα συνοδευτικά εγχειρίδια του εξοπλισμού (H/W 
&  S/W) στην ελληνική ή στην αγγλική. 

ΝΑΙ   

   3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOFTWARE ΝΑΙ   

   3.1 Σε περίπτωση που η διασύνδεση της συσκευής δημιουργεί 
διενέξεις (conflicts) στη λειτουργία του ήδη εγκατεστημένου στον 
προσωπικό υπολογιστή λογισμικού ο προμηθευτής αναλαμβάνει 
την υποχρέωση, αδαπάνως για το Δημόσιο, να παραμετροποιήσει / 
μετατρέψει με τέτοιο τρόπο το λογισμικό της συσκευής ώστε να 
εξαλειφθούν οι διενέξεις. 

ΝΑΙ   

   3.2 Να προσφερθούν οδηγοί συσκευών λήψης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων (driver/s) για Windows XP/7/8/8.1/10 32/64 bits  

ΝΑΙ   

   3.3  Οι υπό προμήθεια συσκευές δακτυλοσκόπησης θα πρέπει να 
είναι συμβατές με το Verifinger SDK της Neurotechnology για Java 
προγραμματιστικό περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

   3.4 Να προσφερθεί πρόγραμμα επίδειξης των λειτουργιών της ΝΑΙ   
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συσκευής. Το εν λόγω λογισμικό θα πρέπει να υλοποιεί επίδειξη 
(demo) όλων των λειτουργιών της συσκευής και ειδικότερα των 
απαιτήσεων του παρόντος. 

   3.5 Ποιότητα εικόνας δακτυλικού αποτυπώματος. Να 
πραγματοποιείται αυτόματα ποιοτικός έλεγχος της ορθής και καλής 
ποιότητας λήψης του αποτυπώματος ώστε: 

ΝΑΙ   

   3.5.1 να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του ICAO. ΝΑΙ   

   3.5.2 να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του ISO/IEC 
19794-4:2005 (Biometric Data Interchange Formats / Part 4: Finger 
Image Data) 

ΝΑΙ   

   3.5.3 να είναι σύμφωνη με το πρότυπο του FBI (IQS) CJIS-RS-
0010(v7), Appendix F ?IAFIS Image Quality Specifications for 
Scanners? 

ΝΑΙ   

   3.5.4 να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ANSI/NIST-ITL 1-2000 και 
ANSI/NIST-ITL 1-2007 

ΝΑΙ   

   3.6 Κατά τη διαδικασία λήψης και ταυτοποίησης του 
αποτυπώματος/ αποτυπωμάτων, να πραγματοποιείται ποιοτικός 
έλεγχος της ορθής και καλής ποιότητας λήψης της εικόνας αυτού/ 
αυτών, ενημερώνοντας με οποιοδήποτε τρόπο τον χειριστή σχετικά 
με τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου . 

ΝΑΙ   

   3.7 Να εκτελείται έλεγχος της ακολουθίας στον σταθμό εργασίας 
που πιστοποιεί την αντιστοιχία εικόνας κυλιόμενου και σταθερού 
εξασφαλίζοντας τη σωστή ακολουθία δακτύλων. Να επισημαίνεται 
άμεσα τυχόν αποτυχία ελέγχου ακολουθίας μετά τη λήψη ενός 
κυλιόμενου αποτυπώματος & να παρέχεται στάδιο τελικής 
πιστοποίησης ποιότητας που να παρουσιάζει τυχόν λάθη του 
ελέγχου ακολουθίας. 

ΝΑΙ   

   3.8 Να ενημερώνεται άμεσα ο χρήστης για ανάγκη επανάληψης 
της σάρωσης σε περίπτωση που σαρώνεται μια κενή ή 
απροσδιόριστη εικόνα. Δυνατότητα παράλειψης λόγω 
προβλήματος?τραυματισμού ή ακρωτηριασμού. 

ΝΑΙ   

   3.9 Σε περίπτωση που η ποιότητα εικόνων δεν είναι αποδεκτή, ο 
χειριστής να υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία σάρωσης 
όσες φορές έχει καθορίσει ο διαχειριστής συστήματος, 
προκειμένου να πληρούνται τα προκαθορισμένα όρια ποιότητας. 

ΝΑΙ   

   4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΑΙ   

   4.1 Χρονικό διάστημα σε έτη από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού για το οποίο ο προμηθευτής 
αναλαμβάνει την υποχρέωση εγγύησης καλής λειτουργίας και 
δωρεάν συντήρησης όλων των προσφερομένων ειδών και 

>=2 έτη   
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επισκευής κάθε βλάβης όλων των ειδών της Σύμβασης. 

   4.2 Η εγγύηση που αφορά την εφαρμογή, θα περιλαμβάνει το 
σύνολο του λογισμικού και των εξυπηρετήσεων που αυτό παρέχει. 

ΝΑΙ   

   4.3 Κατά το διάστημα της εγγύησης οι εργασίες συντήρησης - 
αποκατάστασης και τα ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά 
τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

   4.4 Για την περίοδο εγγύησης ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς όροι, 
προϋποθέσεις και δεσμεύσεις που ισχύουν για την παροχή 
συντήρησης. 

ΝΑΙ   

   4.5 Στο χρονικό διάστημα της εγγύησης, όσον αφορά τον 
εξοπλισμό (hardware), ο Ανάδοχος υποχρεούται, να αντικαθιστά τα 
φθαρμένα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω κακής κατασκευής, χωρίς 
καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, εντός πέντε (5) ημερών από την 
ημερομηνία της σχετικής ειδοποιήσεως από την Υπηρεσία Ασύλου. 
Μετά την τρίτη (3) επισκευή της ιδίας συσκευής, εάν εμφανισθεί η 
ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής, η συσκευή που εμφάνισε την βλάβη θα επιστρέφεται 
στον προμηθευτή με την υποχρέωση της αντικαταστάσεώς της με 
άλλη καινούργια. Ως βλάβες για της οποίες ισχύει η παραπάνω 
δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται σε κακό χειρισμό 
της συσκευής από τον χρήστη. Σε περίπτωση αδυναμίας ή μη 
συμμόρφωσης του προμηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε η 
συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της θα 
εκπίπτει από το ποσό της εγγυητικής επιστολής. Αν διαπιστωθεί η 
ίδια βλάβη υποτροπιάζουσα σε ποσοστό 30% των συσκευών, εντός 
ενός (1) έτους από την έναρξη της εγγύησης, ολόκληρη η ποσότητα 
των συσκευών επιστρέφεται στον προμηθευτή, με την υποχρέωσή 
του να καταβάλλει στην Υπηρεσία Ασύλου την ολική συμβατική 
αξία των συσκευών και των τυχόν παρελκομένων τους. Για την 
μέχρι τότε πιθανή χρήση του υλικού που επιστρέφεται σύμφωνα με 
την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή 
κανένα απολύτως τίμημα. 

ΝΑΙ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΤ1΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κλιματιστικά μηχανήματα (9.000 BTU) ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 120 ΝΑΙ   

Εγκατάσταση ΝΑΙ   

Τεχνολογίας Inverter 
ΝΑΙ 

  

με λειτουργία Flash Cooling/Heating 
ΝΑΙ 

  

ενεργειακή κλάση ψύξης Α++, θέρμανσης Α+++ 
ΝΑΙ 
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βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER 7,4 
ΝΑΙ 

  

βαθμός θερμικής απ/σης (SCOP) 5,3 
ΝΑΙ 

  

ψυκτικό υγρό R32 
ΝΑΙ 

  

Ιονιστής SUPER 
ΝΑΙ 

  

κυβικά μέτρα κάλυψης 60m3 
ΝΑΙ 

  

Ενδεικτικές  διαστάσεις εξωτερικής μονάδος 49,5 εκ υψος, 27 εκ. 
πλατος, 27 εκ. βαθος 

ΝΑΙ 
  

χρώμα λευκό 
ΝΑΙ 

  

  Εγγύηση  >= 3 έτη   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΤ2΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κλιματιστικά μηχανήματα (12.000 BTU) ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 100 ΝΑΙ   

Εγκατάσταση ΝΑΙ   

Τεχνολογίας Inverter 
ΝΑΙ 

  

με λειτουργία Flash Cooling/Heating 
ΝΑΙ 

  

ενεργειακή κλάση ψύξης Α++, θέρμανσης Α+++ 
ΝΑΙ 

  

βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER 8,5 
ΝΑΙ 

  

βαθμός θερμικής απ/σης (SCOP) 5,6 
ΝΑΙ 

  

ψυκτικό υγρό R32 
ΝΑΙ 

  

Ιονιστής SUPER 
ΝΑΙ 

  

Ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικής μονάδος 55,4 εκ υψος, 80 εκ. 
πλατος, 33,3 εκ. βαθος 

ΝΑΙ 
  

χρώμα λευκό 
ΝΑΙ 

  

  Εγγύηση  >= 3 έτη   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΤ3΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ντουλάπες θέρμανσης - ψήξης ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 14 ΝΑΙ   

Εγκατάσταση ΝΑΙ   

Χρώμα λευκό NAI   

ελάχιστες διαστάσεις: εσωτερική μονάδα (ΥΧΠΧΒ) 192,5 εκ Χ 61 εκ 
Χ 39 εκ 

NAI 
  

εξωτερική μονάδα (ΥΧΠΧΒ) 133,3 εκ, 95,2 εκ., 41 εκ 
NAI 

  

Ψύξη 55.000btu 
NAI 

  

Θέρμανση 58.000btu 
NAI 

  

Ψυκτικό μέσο R410A 
NAI 

  

Ενεργειακή κλάση (ψύξη/θέρμανση): Α+/Α+ 
NAI 

  

σεερ 6 
NAI 

  

σψοπ 4 
NAI 

  

  Εγγύηση  >= 5 έτη   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΤ4΄ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΨΥΓΕΙΑ ΝΑΙ   

Αριθμός τεμαχίων: 10 ΝΑΙ   

Full no frost 
NAI 

  

 λευκό ή Inox 
NAI 

  

ελάχιστη χωρητικότητα 400 Lt 
NAI 

  

ελάχιστη χωρητικότητα συντήρησης 300 lt 
NAI 

  

ελάχιστη χωρητικότητα κατάψηξης 100 Lt 
NAI 

  

ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α++ 
NAI 

  

inverter 
NAI 
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ελάχιστες διαστάσεις 178 εκ. υψος, 70 εκ. πλάτος, 73 εκ. βαθος,  
NAI 

  

δίπορτο 
NAI 

  

εσωτερικός φωτισμός Led 
NAI 

  

  Εγγύηση  >= 3 έτη   

 

 

Α.5 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

Ο ενδεικτικός τόπος παράδοσης και συναρμολόγησης των υπό προμήθεια ειδών, μη δεσμευτικού 

χαρακτήρα είναι Κτίριο Κεράνης στην διεύθυνση Θηβών 196- 198, T.K 182 33  Αγ. Ιωάννης Ρέντης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προσδιορίσει τον οριστικό τόπο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ανά 

τμήμα, κατά τον χρόνο υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης αφορά σε όλα τα 

σημεία που εδρεύουν Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου καθώς και περιφερειακά γραφεία Ασύλου σε όλη την 

Ελλάδα.  

 

Ο ανάδοχος για τα τμήματα που απαιτείται στις προδιαγραφές αναλαμβάνει,κατά την παράδοση των υπό 

προμήθεια ειδών, την συναρμολόγηση και την εγκατάσταση αυτών επί τόπου με κατάλληλο τεχνικό 

προσωπικό και χωρίς πρόσθετη οικονομική επίβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. 

Α.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας - πλαίσιο θα διενεργηθεί από την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της αναδόχου, στη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση της συμφωνίας-πλαίσιο, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Α.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία συγκροτείται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα και στο άρθρο 219 του ως άνω νόμου. 

Η Επιτροπή Παραλαβής παρακολουθεί την εξέλιξη των εκτελεστικών συμβάσεων ασκώντας τις νόμιμες 

αρμοδιότητές της και στο πλαίσιο αυτό παραλαμβάνει τις υπηρεσίες τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, 

με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της εκτελεστικής σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και γνωμοδοτεί αν 

οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση 

ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την εκτελεστική σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη 

των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Α.8 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των υπό προμήθεια ειδών, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των ειδών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με 

τους όρους της εκτελεστικής σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 της συνολικής διάρκειας της ως 

άνω σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016 

και την παράγραφο 5.6.2 της παρούσας διακήρυξης, 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. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 

Β.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η  συμφωνία χρηματοδοτείται από την Πράξη: «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία 
και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 - 2020» με βάση το από 16/03/2020 τεχνικό δελτίο πράξης 
και έχει λάβει κωδικό MIS: 5004039.  

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 - 2020, με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από 
την Ελλάδα, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 10436/06.07.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΒΝΕ465ΦΘΕ-ΩΤΣ) απόφασης 
χορήγησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 
2016ΣΕ75520007, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 86522/22.08.2016 (Α.Δ.Α.: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) 
απόφασης ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την με αριθ. πρωτ. 34390/01.04.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΚΧΗ46ΜΤΛΡ-8ΘΚ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και δύναται να χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 - 2020 
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Β.2 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, ανέρχεται στο 
ποσό του των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων και πενήντα ευρώ (2.660.050,00 €), μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ή τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα δύο ευρώ (3.298.462,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 
Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική, προέκυψε δε αντικειμενικά μετά από 
διενεργηθείσα έρευνα αγοράς και συνεκτίμηση της εμπειρίας της αναθέτουσας αρχής από προηγούμενες 
διαδικασίες ανάθεσης και συμβάσεις για την προμήθεια των σχετικών ειδών. 
 
Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς 
στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα 
ορίζεται ρητώς είτε στην παραγγελία, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς 
φορείς που έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο. 
 
Η εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:  
 

α/α ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ
ΑΝΟ-ΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ)/ΣΕΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ
ΝΟ-ΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑ
ΜΒΑΝΟΜΕΝΟ
Υ ΦΠΑ) 

1 Α.1 

Σετ επίπλων 
με γραφείο, 
περιστρεφό

μενη 
καρέκλα, 
καρέκλα 

επισκέπτη, 
υποπόδιο, 

συρταριέρα, 
ερμάριο 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

185 ΣΕΤ 600,00 € 111.000,00 € 137.640,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.1 111.000,00 € 137.640,00 € 

2 Α.2 

Σετ επίπλων 
με γραφείο, 
περιστρεφό

μενη 
καρέκλα, 
καρέκλα 

επισκέπτη, 
υποπόδιο, 

συρταριέρα, 
ερμάριο 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

266 ΣΕΤ 600,00 € 159.600,00 € 197.904,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.2 159.600,00 € 197.904,00 € 

3 Α.3 

Σετ επίπλων 
με 

διευθυντικό  
γραφείο, 

περιστρεφό
μενη 

διευθυντική 
καρέκλα, 4 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

20 ΣΕΤ 2.000,00 € 40.000,00 € 49.600,00 € 
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καρέκλες 
επισκέπτη, 
υποπόδιο, 

ερμάριο 
κοντό και 

ψηλό, 
βοηθητική 
επιφάνεια 

γραφείου, 2 
βιβλιοθήκες, 
καλόγηρος  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.3 40.000,00 € 49.600,00 € 

4 Α.4 

Σετ 2 
τραπεζιών 
συνεδριάσε
ων με 10  
καρέκλες 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

28 ΣΕΤ 1.200,00 € 33.600,00 € 41.664,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.4 33.600,00 € 41.664,00 € 

5 Α.5 

Σετ μικρό 
στρογγυλό 

τραπέζι 
συνεδριάσε

ων με 5  
καρέκλες 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

55 ΣΕΤ 600,00 € 33.000,00 € 40.920,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.5 33.000,00 € 40.920,00 € 

6 Α.6 

Σέτ επίπλου 
ρεσεψιόν 2 
θέσεων με 2 
περιστρεφό

μενες 
καρέκλα, 2 
ερμάρια, 2 
υποπόδια  

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

5 ΣΕΤ 1.450,00 € 7.250,00 € 8.990,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.6 7.250,00 € 8.990,00 € 

7 Α.7 

Σετ επίπλων 
υποδοχής (2 
καναπέδες 

τριών 
θέσεων, 1 

πολυθρόνα, 
1 τραπεζι 
μέσης, 1 

συνοδευτικο
) 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

40 ΣΕΤ 2.000,00 € 80.000,00 € 99.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.7 80.000,00 € 99.200,00 € 

8 Α.8 
Στιβαζόμενε
ς καρέκλες 

συνεργασίας 
39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

5.000 ΤΕΜΑΧΙΟ 21,00 € 105.000,00 € 130.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.8 105.000,00 € 130.200,00 € 

9 Α.9 

Ντουλάπες 
αρχειοθέτησ

ης 
80x40x200c

m 

39000000-2 

Έπιπλα 
(συμπ. 

επίπλων 
γραφείου) 

390 ΤΕΜΑΧΙΟ 500,00 € 195.000,00 € 241.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α.9 195.000,00 € 241.800,00 € 
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10 Β.1 

Ηλεκτρονικό
ς 
υπολογιστής 
με οθόνη, 
πληκτρολόγι
ο, ποντίκι 
και web 
camera 

30213000-5 

Προσωπικοί 
ηλεκτρονικο

ί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 900,00 € 135.000,00 € 167.400,00 € 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογι

κός 
εξοπλισμός 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

USB flash 
disk 

30233180-6 

Μονάδες 
αποθήκευση

ς μνήμης 
φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 45,00 € 6.750,00 € 8.370,00 € 

Πάροχος 
αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 
τροφοδοτικ
ά ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β.1 154.800,00 € 191.952,00 € 

11 Β.2 

Ηλεκτρονικό
ς 
υπολογιστής 
με οθόνη, 
πληκτρολόγι
ο, ποντίκι 
και web 
camera 

30213000-5 

Προσωπικοί 
ηλεκτρονικο

ί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 900,00 € 135.000,00 € 167.400,00 € 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογι

κός 
εξοπλισμός 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

USB flash 
disk 

30233180-6 

Μονάδες 
αποθήκευση

ς μνήμης 
φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 45,00 € 6.750,00 € 8.370,00 € 

Πάροχος 
αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 
τροφοδοτικ
ά ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β.2 154.800,00 € 191.952,00 € 

12 Β.3 

Ηλεκτρονικό
ς 
υπολογιστής 
με οθόνη, 
πληκτρολόγι
ο, ποντίκι 
και web 
camera 

30213000-5 

Προσωπικοί 
ηλεκτρονικο

ί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 900,00 € 135.000,00 € 167.400,00 € 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογι

κός 
εξοπλισμός 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

USB flash 
disk 

30233180-6 

Μονάδες 
αποθήκευση

ς μνήμης 
φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 45,00 € 6.750,00 € 8.370,00 € 

Πάροχος 
αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 
τροφοδοτικ
ά ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β.3 154.800,00 € 191.952,00 € 
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13 Β.4 

Ηλεκτρονικό
ς 
υπολογιστής 
με οθόνη, 
πληκτρολόγι
ο, ποντίκι 
και web 
camera 

30213000-5 

Προσωπικοί 
ηλεκτρονικο

ί 
υπολογιστές 

150 ΣΕΤ 900,00 € 135.000,00 € 167.400,00 € 

Πολύπριζο 31600000-2 
Ηλεκτρολογι

κός 
εξοπλισμός 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

USB flash 
disk 

30233180-6 

Μονάδες 
αποθήκευση

ς μνήμης 
φλας 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 45,00 € 6.750,00 € 8.370,00 € 

Πάροχος 
αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

31154000-0 
Αδιάλειπτα 
τροφοδοτικ
ά ρεύματος 

150 ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β.4 154.800,00 € 191.952,00 € 

14 Β.5 

Τηλεοράσεις 
42'' 

32200000-5 

Συσκευές 
εκπομπής 

για 
ραδιοτηλεφ

ωνία, 
ραδιοτηλεγρ

αφία, 
ραδιοφωνικ
ή μετάδοση 

και 
τηλεόραση 

20 ΤΕΜΑΧΙΟ 600,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

Τηλεοράσεις 
60'' 

32200000-5 

Συσκευές 
εκπομπής 

για 
ραδιοτηλεφ

ωνία, 
ραδιοτηλεγρ

αφία, 
ραδιοφωνικ
ή μετάδοση 

και 
τηλεόραση 

6 ΤΕΜΑΧΙΟ 800,00 € 4.800,00 € 5.952,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β.5 16.800,00 € 20.832,00 € 

15 Γ.1. 

Πολυλειτου
ργικός 
εκτυπωτής 

30120000-6 

Φωτοαντιγρ
αφικές 

συσκευές 
και 

εκτυπωτικά 
μηχανήματα 

όφσετ 

200 ΤΕΜΑΧΙΟ 350,00 € 70.000,00 € 86.800,00 € 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

30125110-5 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

λέιζερ/συσκ
ευές 

τηλεομοιοτυ
πίας 

600 ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 € 30.000,00 € 37.200,00 € 

Σαρωτής 
τροφοδοσία
ς 
μεμονωμέν
ων φύλλων 

30230000-0 

Εξοπλισμός 
ηλεκτρονικώ

ν 
υπολογιστώ

ν 

100 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.200,00 € 120.000,00 € 148.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ.1 220.000,00 € 272.800,00 € 
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16 

Γ.2. 

Πολυλειτου
ργικός 
εκτυπωτής 

30120000-6 

Φωτοαντιγρ
αφικές 

συσκευές 
και 

εκτυπωτικά 
μηχανήματα 

όφσετ 

40 ΤΕΜΑΧΙΟ 350,00 € 14.000,00 € 17.360,00 € 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

30125110-5 

Τόνερ για 
εκτυπωτές 

λέιζερ/συσκ
ευές 

τηλεομοιοτυ
πίας 

120 ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 € 6.000,00 € 7.440,00 € 

 

Σαρωτής 
τροφοδοσία
ς 
μεμονωμέν
ων φύλλων 

30230000-0 

Εξοπλισμός 
ηλεκτρονικώ

ν 
υπολογιστώ

ν 

40 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.200,00 € 48.000,00 € 59.520,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ.2 68.000,00 € 84.320,00 € 

17 Δ.1 

Τηλεφωνικέ
ς Συσκευές 
IP 
(συσκευές, 
άδειες 
Εργασίες 
Εγκατάστασ
ης, 
Παραμετροπ
οίησης και 
Ενεργοποίησ
ης Αδειών 
στο υπάρχον 
τηλεφωνικό 
κέντρο)  

32552100-8 
Τηλεφωνικέ
ς Συσκευές  

1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 120,00 € 120.000,00 € 148.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.1 120.000,00 € 148.800,00 € 

18 Δ.2 
Καταγραφεί
ς ήχου 

32344110-0 

Σύστημα 
καταγραφής 
φωνητικών 
δεδομένων 

1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 350,00 € 350.000,00 € 434.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.2 350.000,00 € 434.000,00 € 

19 Δ.3 

Συσκευή 
λήψης 
δακτυλικών 
αποτυπωμά
των 
(Live scans) 

30233310-7 

Συσκευές 
ανάγνωσης 
δακτυλικών 
αποτυπωμά

των 

200 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500,00 € 300.000,00 € 372.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.3 300.000,00 € 372.000,00 € 

20 ΣΤ.1 
Κλιματιστικά 
μηχανήματα 
(9.000 BTU) 

39717200-3 
Συσκευές 

κλιματισμού 
120 ΤΕΜΑΧΙΟ 650,00 € 78.000,00 € 96.720,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ.1 78.000,00 € 96.720,00 € 

21 ΣΤ.2 
Κλιματιστικά 
μηχανήματα 
(12.000 BTU) 

39717200-3 
Συσκευές 

κλιματισμού 
100 ΤΕΜΑΧΙΟ 750,00 € 75.000,00 € 93.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ.2 75.000,00 € 93.000,00 € 

22 ΣΤ.3 
Ντουλάπες 
θέρμανσης - 
ψήξης 

39717200-3 
Συσκευές 

κλιματισμού 
  

14 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.900,00 € 40.600,00 € 50.344,00 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ.3 40.600,00 € 50.344,00 € 

23 ΣΤ.4 ψυγεία 39711130-9 Ψυγεία. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 800,00 € 8.000,00 € 9.920,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ.4 8.000,00 € 9.920,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.660.050,00 € 3.298.462,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγματα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α1΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Α1' 

Σετ επίπλων με γραφείο, 
περιστρεφόμενη 
καρέκλα, καρέκλα 
επισκέπτη, υποπόδιο, 
συρταριέρα, ερμάριο 

ΣΕΤ 185    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α1΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α2΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Α2' 

Σετ επίπλων με γραφείο, 
περιστρεφόμενη 
καρέκλα, καρέκλα 
επισκέπτη, υποπόδιο, 
συρταριέρα, ερμάριο 

ΣΕΤ 266    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α2΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α3΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Α3' 

Σετ επίπλων με 
διευθυντικό  γραφείο, 
περιστρεφόμενη 
διευθυντική καρέκλα, 4 
καρέκλες επισκέπτη, 
υποπόδιο, ερμάριο κοντό 
και ψηλό, βοηθητική 
επιφάνεια γραφείου, 2 

ΣΕΤ 20    
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βιβλιοθήκες, καλόγηρος 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α3΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α4΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Α4' 
Σετ 2 τραπεζιών 
συνεδριάσεων με 10  
καρέκλες 

ΣΕΤ 28    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α4΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α5΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Α5' 
Σετ μικρό στρογγυλό 
τραπέζι συνεδριάσεων 
με 5  καρέκλες 

ΣΕΤ 55    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α5΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α6΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Α6' 

Σέτ επίπλου ρεσεψιόν 2 
θέσεων με 2 
περιστρεφόμενες 
καρέκλα, 2 ερμάρια, 2 
υποπόδια 

ΣΕΤ 5    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α6΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α7΄ 
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ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Α7' 

Σετ επίπλων υποδοχής (2 
καναπέδες τριών 
θέσεων, 1 πολυθρόνα, 1 
τραπεζι μέσης, 1 
συνοδευτικό) 

ΣΕΤ 40    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α7΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α8΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Α8' 
Στιβαζόμενες καρέκλες 
συνεργασίας 

ΣΕΤ 5.000    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α8΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α9΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Α9' 
Ντουλάπες 
αρχειοθέτησης 
80x40x200cm 

ΣΕΤ 390    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α9΄   

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β1΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Β1΄ 
Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής με οθόνη, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι και 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150    
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web camera 

Πολύπριζο ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

USB flash disk ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

Πάροχος αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
150 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β1΄   

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β2΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Β2΄ 

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής με οθόνη, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι και 
web camera 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

Πολύπριζο ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

USB flash disk ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

Πάροχος αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
150 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β2΄   

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β3΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Β3΄ 

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής με οθόνη, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι και 
web camera 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

Πολύπριζο ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

USB flash disk ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

Πάροχος αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
150 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β3΄   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β4΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Β4΄ 

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής με οθόνη, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι και 
web camera 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

Πολύπριζο ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

USB flash disk ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

Πάροχος αδιάλειπτης 
τάσης (UPS) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
150 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β4΄   

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β5΄ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Β5΄ 
Τηλεοράσεις 42'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20    

Τόνερ για εκτυπωτές 
Τηλεοράσεις 60'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β5΄   

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ1’ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Γ1΄ 
Πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200    
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Τόνερ για εκτυπωτές  ΤΕΜΑΧΙΟ 600    

Σαρωτής τροφοδοσίας 
μεμονωμένων φύλλων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ1΄   

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ2’ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Γ2΄ 

Πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής 

ΤΕΜΑΧΙΟ 40    

Τόνερ για εκτυπωτές  ΤΕΜΑΧΙΟ 120    

Σαρωτής τροφοδοσίας 
μεμονωμένων φύλλων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 40    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ2΄   

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ1’ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Δ1΄ 

Τηλεφωνικές Συσκευές IP 
(συσκευές, άδειες 
Εργασίες Εγκατάστασης, 
Παραμετροποίησης και 
Ενεργοποίησης Αδειών 
στο υπάρχον τηλεφωνικό 
κέντρο) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ1΄   

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ2’ 
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ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Δ2΄ Καταγραφείς ήχου ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ2΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ3’ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Δ3΄ 

Συσκευή λήψης 
δακτυλικών 
αποτυπωμάτων 
(Live scans) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ3΄   

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ1’ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΤ1΄ 
Κλιματιστικά 
μηχανήματα (9.000 BTU) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 120    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ1΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ2’ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΤ2΄ 
Κλιματιστικά 
μηχανήματα (12.000 
BTU) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ2΄   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ3’ 
ΤΜ

Η
Μ

Α
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΤ3΄ 
Ντουλάπες θέρμανσης - 
ψήξης 

ΤΕΜΑΧΙΟ 14    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ3΄   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ4’ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΤ4΄ Ψυγεία ΤΕΜΑΧΙΟ 10    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ4΄   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης στη συμφωνία-πλαίσιο 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. -

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Προς: 

(Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).......................................................................... 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ..................................................................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς). 

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 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
 
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) 

.......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ……… / της υπ’ αριθ. ........... συμφωνίας-πλαίσιο «(τίτλος σύμβασης)», 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη ........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 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 ………………………………………………………………………………….ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη από την κλήση του 

οικονομικού φορέα για την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο). 

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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Β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εκτελεστικής Σύμβασης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. -

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης:……………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Προς: 

(Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)……………………………………................................... 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)…………………………………………………................................. 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς). 

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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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) ................................ (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ……… / της υπ’ αριθ. ........... σύμβασης «(τίτλος σύμβασης)», σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ συμφωνία-πλαίσιο και την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 

Διακήρυξη ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

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 την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή μέχρις ότου 

αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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 Συμφωνίας-Πλαίσιο 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ  
Διεύθυνση: Θηβών 196- 198, T.K 182 33     Αγ. Ιωάννης Ρέντης  
Πληροφορίες: Ελέσα Αγγελοπούλου 
E-mail: ek.aggelopoulou@migration.gov.gr  

 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘMΟΝ … 
Στην Αθήνα σήμερα, την …………………………………………………………….., ημέρα …………………………, στα γραφεία 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (Θηβών 198, 
T.K 182 33     Αγ. Ιωάννης Ρέντης), μεταξύ: 
αφενός:  
της Υπηρεσίας Ασύλου (Α.Φ.Μ.: …………………………………, Δ.Ο.Υ.: …………………………….), νομίμως 
εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου, κι εφεξής αναφερόμενης ως «η 
Αναθέτουσα Αρχή», 
και αφετέρου:  
της εταιρείας «………………………………………………………..» που εδρεύει στην οδό …………………….., Τ.Κ.: 
………………………, …………………………., με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: …………………………., νομίμως 
εκπροσωπούμενης από την/τον …………………………………. (Α.Δ.Τ.: ……………………………), κι εφεξής 
αναφερόμενη ως «η Ανάδοχος», 
 
και έχοντας υπόψη: 
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Την με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ……………………. από …./…./………. προσφορά της εταιρείας «………………..» στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το/τα τμήμα/τμήματα ……….. 
6. Την με αριθ. πρωτ. …………/……………………. (ΑΔΑΜ: ……………………………………., ΑΔΑ: ………………………………) 
απόφαση κατακύρωσης για το/τα τμήμα/τμήματα ………….  
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αναλάβει, ύστερα από σχετική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης (σε περίπτωση 
υποβολής μίας και μοναδικής αποδεκτής προσφοράς ανά τμήμα), ή άλλως από την ολοκλήρωση του 
επαναδιαγωνισμού για τις εκτελεστικές συμβάσεις, την προμήθεια του εξοπλισμού όπως προβλέπεται 
στην ανωτέρω Διακήρυξη.  
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Ο επαναδιαγωνισμός θα διενεργείται μετά από απόφαση - πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τα 
συμβαλλόμενα μέρη που συμμετέχουν στη συμφωνία -πλαίσιο να υποβάλουν οικονομική προσφορά για 
το/α συγκεκριμένο/α τμήμα/τα. Ως μέγιστος αριθμός εκτελεστικών συμβάσεων που μπορεί να αναλάβει η 
ανάδοχος ορίζεται το σύνολο των τμημάτων τα οποία κατακυρώθηκαν υπέρ αυτού. 
Η συμφωνία-πλαίσιο αφορά στο υποέργο 
............................................................................................................ η οποία έχει ενταχθεί στο 
.................................................................................................................................. 
 
Η δαπάνη χρηματοδοτείται ......................................................................................................., δυνάμει της 
με αριθ. πρωτ. .......................................................................... απόφασης χορήγησης και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις της Σ.Α.Ε. ................ και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό ........................................, οι 
οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) δυνάμει της με αριθ. πρωτ. ............................................................................................. απόφασης 
ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
 
Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την ανάθεση συγκεκριμένων συμβάσεων στην 
αντισυμβαλλόμενη, ούτε και για το ύψος της αξίας τους, και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να 
αναθέτει στην ανάδοχο μεμονωμένα τμήματα ή να αναθέτει, αν το κρίνει σκόπιμο, όμοιες προμήθειες με 
οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαδικασία ή να μην καλύψει τη σχετική ανάγκη ή να την καλύψει με άλλο 
τρόπο.  
 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας προκύπτει ανάγκη για την προμήθεια ειδών από αυτές που 
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή θα κοινοποιεί στην ανάδοχο έγγραφη 
πρόσκληση για την υπογραφή εκτελεστικής σύμβασης ή διακήρυξη επαναδιαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τον Ν.4412/2016 (ανάλογα την περίπτωση).  
Σε κάθε πρόσκληση κατά τα ανώτερω περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
α) Καθορίζονται οι υφιστάμενες ανάγκες προμήθειας γραφειακού, ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού καθώς και ο χρόνος και τόπος  παράδοσής τους.  
β) Καλείται η ανάδοχος να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή, το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από τη 
λήψη της πρόσκλησης:  
- επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή συμμετοχής σύμφωνα με τη διακήρυξη, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, εκτός αν τα ήδη ευρισκόμενα στα χέρια της αναθέτουσας αρχής εξακολουθούν να 
ισχύουν,  
- τα έγγραφα από οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή της, άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
επέλθει καμία μεταβολή από τη σύναψη της συμφωνίας – πλαίσιο, 
- την οικονομική της προσφορά, και 
- να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής του τιμήματος με βάση τις επιλογές του άρθρου 5.1 της διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σε περίπτωση υπάρξεως ενός μόνο συμβαλλόμενου μέρους ανά τμήμα στη συμφωνία πλαίσιο, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της συμφωνίας-πλαίσιο προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και στον έλεγχό τους και εισηγείται σχετικά στην αναθέτουσα αρχή. Αν 
μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στην ανάδοχο να 
τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησής του. Η προθεσμία αυτή μπορεί αιτιολογημένα να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Σε περίπτωση νέας μη συμμορφώσεως της αναδόχου, αυτή κηρύσσεται 
έκπτωτη και καταπίπτει σε βάρος της η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παρούσας.  
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Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ανακοίνωση της απόφασης 
κατακύρωσης στην ανάδοχο και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης σε 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, προσκομίζοντας και την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και την εγγυητική επιστολή προκαταβολής.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης και η τυχόν εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.  
Σε περίπτωση περισσότερων οικομικών φορέων που συμβάλλονται ανά τμήμα στη συμφωνία-πλαισίο, 
ακολουθείται η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία με την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης υπέρ 
της μειοδότριας αναδόχου κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στη σχετική διακήρυξη.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Η ανταπόκριση της αναδόχου στην πρόσκληση ή η συμμετοχή αυτής στον επαναδιαγωνισμό, η υποβολή 
των αναφερόμενων σε αυτή δικαιολογητικών, η προσέλευσή της για την υπογραφή της εκτελεστικής 
σύμβασης, όταν κληθεί προς τούτο από την αναθέτουσα αρχή, και η υποβολή των σχετικών εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης και, ενδεχομένως, προκαταβολής, είναι υποχρεωτική για την ανάδοχο, διαφορετικά 
κηρύσσεται έκπτωτη από την παρούσα συμφωνία - πλαίσιο και καταπίπτει σε βάρος της η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της παρούσας.  
Η ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτη, μόνο εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση 
αυτή, η ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις λάβει γνώση του περιστατικού ανωτέρας βίας, να 
ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή καθορίζοντας τη φύση και την εκτιμώμενη διάρκεια του περιστατικού 
ανωτέρας βίας και να συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός 
της.  
Το αίτημα εξετάζεται από την αναθέτουσααρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί την ανάδοχο.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η εκτελεστική σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και το σχέδιο που επισυνάπτεται 
σε αυτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η παρούσα συμφωνία - πλαίσιο ισχύει επί τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της. Μετά την πάροδο του 
διαστήματος αυτού, δεν επιτρέπεται η αποστολή πρόσκλησης στον ανάδοχο ή η διακήρυξη 
επαναδιαγωνισμού. Δεν αποκλείεται, όμως, η συνέχιση της εκτέλεσης εκτελεστικής σύμβασης που έχει 
ήδη συναφθεί.  

 
ΑΡΘΡΟ 8  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
Γίνεται μνεία, ότι πριν την υπογραφή της παρούσας ο Αντισυμβαλλόμενος υπέβαλε τη με αριθμό 
……………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει εκδοθεί από ………………….. και έχει 
διάρκεια έως…  

 
ΑΡΘΡΟ 9  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας - πλαίσιο θα διενεργηθεί από Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της αναδόχου, 
στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
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αφορούν σε τροποποίηση της συμφωνίας-πλαίσιο και παράταση της διάρκειας της εκτελεστικής 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
Κατά την εκτέλεση της παρούσας η ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους τυχόν υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα της αναθέτουσας αρχής και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
Στις σχέσεις Αναθέτουσας Αρχής και Αντισυμβαλλομένου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι όροι της 
διακήρυξης και των λοιπών παραρτημάτων της. 

ΑΡΘΡΟ 10  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει την 
παρούσα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που 
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της παρούσας, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο, ή  

γ) η συμφωνία-πλαίσιο 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.  

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού 

αναγνώστηκαν και υπεγράφησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως, το ένα (1) πρωτότυπο έλαβε 

ο ανάδοχος και τα τρία (3) πρωτότυπα έλαβε η Υπηρεσία Ασύλου.  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

……………………………….. 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Εκτελεστικής Σύμβασης 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

της Υπηρεσίας Ασύλου 

και 

της εταιρείας με την επωνυμία 

«…………………………………………………………………………………» 

(δ.τ. …………………………………) 

για την προμήθεια …………………………………………. 

συνολικού ποσού: 

………..………………………..…..............................…………..…….. 

ευρώ (……………………€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%) 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ  
Διεύθυνση: Θηβών 196- 198, T.K 182 33     Αγ. Ιωάννης Ρέντης 
Πληροφορίες: Ελέσα Αγγελοπούλου 
E-mail: ek.aggelopoulou@migration.gov.gr  

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

για την προμήθεια γραφειακού, ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των 

αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου 

Στην Αθήνα σήμερα, την …………………………………………………., ημέρα ………………………, στα γραφεία της 

Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (Θηβών 198, T.K 

182 33     Αγ. Ιωάννης Ρέντης), μεταξύ: 

αφενός 

της Υπηρεσίας Ασύλου (Α.Φ.Μ.: ................................, Δ.Ο.Υ.: ..................), νομίμως εκπροσωπούμενης από 

τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου, κι εφεξής αναφερόμενης ως «η Αναθέτουσα Αρχή», 

και αφετέρου 

της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………..» και το διακριτικό τίτλο 

“……………………………………..” που εδρεύει στην …………………………………, Τ.Κ.: ………………………, …………………, με 

Α.Φ.Μ.: ………………….., Δ.Ο.Υ.: ……………………………………., νομίμως εκπροσωπούμενης από τον/την κα/κο 

…………………………………, (Α.Δ.Τ.: ……………………………..), κι εφεξής αναφερόμενη  ως «ο Ανάδοχος», 

και έχοντας υπόψη: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………......……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ........................................................................για την κάλυψη 

των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.  

Αθήνα, ……/…../……….. 

Αρ. Πρωτ.: ………………. 
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Αναλυτικά τα είδη, η ποσότητα, η τιμή του κάθε είδους και το συνολικό κόστος της προμήθειας με βάση 

την προσφορά του αναδόχου δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
ΤΜ

Η
Μ

Α
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

…..΄       

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ   

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά είδη με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη στην 

(Κεντρική Υπηρεσία/ Π.Γ.Α. ................................/ Α.Κ.Α. ................................. της Υπηρεσίας Ασύλου, στη 

διεύθυνση: ....................., Τ.Κ.: ...................., ......................................, εντός τριών (3) μηνών από την 

επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

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 αντικείμενο, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αφορά στο υποέργο ..................................................................................................................... 

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το .......................................................................................................... και 

θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. ........................... και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 

............................................................, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 

.......................................................... απόφασης ένταξης του αναπληρωτή Υπουργού 

.................................................. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Τα παραπάνω είδη είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό τους όρους και 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για το/τα τμήμα/τμήματα δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
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ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

208 του ως άνω νόμου και την παρούσα.  

Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 208 του N. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 

ανάδοχο. 

Υλικά ή προμήθειες 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. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ εφεση 

των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση 

σε αυτόν των αποτελεσμάτων του αρχικού ελέγχου,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του 

άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 

δέκα (10) ημερών από την παράδοση των συμβατικών ειδών. 

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 αποφαινομένου 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 αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
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εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη 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. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 

4412/2016, με αριθμό ………………………….. της ……………………………..………….Τράπεζας – Κατάστημα 

………………………….…………, ποσού ………………………..…… ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας.  

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. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
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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/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των 

τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

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 2.2.5.2 της 

διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 12 της Κ.Υ.Α. 134453/23.12.2015. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% 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 (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 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 (Γ.Δ.Δ.Σ.Π.) σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, 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. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 

Όλες οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Με την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64, παρ. 2 του Ν.4172/2013). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου είναι 24% και βαρύνει την 

αναθέτουσα αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το συμβατικό 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, επιβάλλεται, 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 συμβατικό υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

συμβατικών υλικών, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
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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 συμβατικών υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, 

κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 15 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 2 (Χρόνος και τόπος παράδοσης του 

αντικειμένου της σύμβασης), 7 (Απόρριψη αντικειμένου της σύμβασης – αντικατάσταση), μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του προβλεπόμενου στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού αναγνώστηκαν και 

υπεγράφησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως, το ένα (1) πρωτότυπο έλαβε ο ανάδοχος και τα 

τρία (3) πρωτότυπα έλαβε η Υπηρεσία Ασύλου.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

…………………………….. 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 

…………………………………………………………………. 
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