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ΠΣΔΓΗΝ 

Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο  

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα  

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  

κε ηίηιν:  

«Δμνπιηζκφο γηα επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο  

θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ» 

 

ζην πιαίζην ηνπ ππνέξγνπ 8: «Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ» 

Θσδηθφο: EPSETKD0801 

ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ  
ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ &  
ΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ 

 

 

EKT / EIE: ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ / ΔΘΛΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΔΟΔΛΥΛ 
EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα  

«Τεθηαθή Πχγθιηζε» 

Άμνλαο 

Ξξνηεξαηφηεηαο:  
ΡΞΔ θαη Βειηίσζε ηεο Ξνηφηεηαο Εσήο 

Πηφρνο: Πχγθιηζε 

Ρίηινο Ξξάμεο: 

«Δζληθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Έξεπλαο θαη 

Ρερλνινγίαο/Θνηλσληθά Γίθηπα – Ξεξηερφκελν 

Ξαξαγφκελν απφ Σξήζηεο» 

Θσδηθφο Ξξάμεο 

(ΝΞΠ):  
296115 
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Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

Ρίηινο «Δμνπιηζκφο γηα επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ 

Θέληξνπ ΔΘΡ», θσδηθφο: EPSETKD0801 

Δίδνο δηαδηθαζίαο 
Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

Ξξάμε 
«Δζληθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο/ 

Θνηλσληθά Γίθηπα – Ξεξηερφκελν Ξαξαγφκελν απφ Σξήζηεο» 

πνέξγν 8: Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ 

Θσδηθφο ΝΞΠ 296115 

Ξ/ 381.300,00€ 

Ξ/ (Σσξίο ΦΞΑ) 310.000,00€ 

Αλαζέηνπζα Αξρή Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο/ ΔΗΔ 

Σξεκαηνδφηεζε Ξξάμεο Απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην 

Διιεληθφ Γεκφζην, ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ «Τεθηαθή Πχγθιηζε», «Καθεδνλία Θξάθε», 

«Θξήηε & Λήζνη Αηγαίνπ», «Θεζζαιία-Πηεξεά Διιάδα-

Ήπεηξνο» θαη «Αηηηθή» 

Γηάξθεηα Έξγνπ 4 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Δίδνο Πχκβαζεο Ξξνκήζεηα 

Ραμηλφκεζε θαηά CPV 

31127000 

44212310-5 

35121000-8 

31154000-0 

42512000 

Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα 

δεκνζίεπζε  

Πηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Θ.: ΣΣ.ΣΣ.2011 

Πην Δζληθφ Ρππνγξαθείν: ΣΣ.ΣΣ.2011 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ζηνλ Ζκεξήζην Ρχπν 
ΣΣ.ΣΣ.2011 

Ζκεξνκελία αλάξηεζεο 

ζην δηαδίθηπν 

http://www.ekt.gr/ ΣΣ.ΣΣ.2011 

http://www.diavgia.gov.gr/ ΣΣ.ΣΣ.2011 

Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα 

δεκνζίεπζε 

Θεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ: ΣΣ.ΣΣ.2011 

ΔΝΚΚΔΣ: ΣΣ.ΣΣ.2011 

Πηνηρεία Ρεχρνπο 

Γηαγσληζκνχ 
Αξ. πξση./ΣΣ.ΣΣ.2011 

Γηάζεζε Ρεχρνπο 

Γηαγσληζκνχ 

Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο/ΔΗΔ 

Βαζηιέσο Θσλζηαληίλνπ 48, 11635, Αζήλα 

6νο φξνθνο, θα Γ. Ρξηαληαθπιιίδνπ  

Γεπηέξα – Ξαξαζθεπή 11.00 – 13.00 

http://www.ekt.gr/ekt-tenders/ 

Ξξνζεζκία γηα ππνβνιή 

δηεπθξηλίζεσλ 
ΣΣ.ΣΣ.2011 

Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαη ψξα ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ 

ΣΣ.ΣΣ.2011  ψξα: ΣΣ.ΣΣ 

Ρφπνο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ 

Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο/ΔΗΔ 

Βαζηιέσο Θσλζηαληίλνπ 48, 11635, Αζήλα 

6νο φξνθνο 

Ζκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 
ΣΣ.ΣΣ.2011  ψξα: ΣΣ.ΣΣ 

 

 

 

http://www.ekt.gr/
http://www.diavgia.gov.gr/
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Αξ. Ξξσηνθφιινπ: ΣΣΣ/ΣΣ.ΣΣ.2011 

ΑΓΑ: 

Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

Ζκεξνκελία απνζηνιήο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ: ΣΣ.ΣΣ.2011 

 

 

Θέκα: Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε ηίηιν: «Δμνπιηζκφο γηα 

επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ», θσδηθφο: EPSETKD0801, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο 

κε ηίηιν «Δζληθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο/ Θνηλσληθά 

Γίθηπα – Ξεξηερφκελν Ξαξαγφκελν απφ Σξήζηεο» ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 8: 

«Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ». 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 

2. Ρηο δηαηάμεηο: 

2.1. Ρνπ Λ. 1514/85 «Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο» (ΦΔΘ 

130 Α), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

2.2. Ρνπ ΞΓ 226/89 «Νξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ Δ.Η.Δ.» (ΦΔΘ 107 

Α), φπσο θάζε θνξά έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2.3. Ρνπ ΞΓ 347/96 «Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΞΓ 226/89 “Νξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ”» (ΔΗΔ) (ΦΔΘ 107/Α/02.05.1989). 

2.4. Ρνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ Α΄267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007–2013» 

2.5. Ρεο ππ‟ αξηζκ. 14053/ΔΠ 1749 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ «πνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», (ΦΔΘ 

540/Β/2008) 

2.6. Ρν Λ.2362/95 «Ξεξί Γεκφζηνπ Ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

2.7. Ρελ απφθαζε ΔΔ κε αξηζκφ Δ92007 5339/26.10.2007 πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε 

ηνπ Δ. Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε» φπσο ηζρχεη 

2.8. Ρελ κε αξ. πξση. 152.869/ΤΠ6044-Α2 Απφθαζε έληαμεο ηεο νξηδφληηαο πξάμεο 

«ΔΘΛΗΘΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΟΔΛΑΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ/ΘΝΗΛΥΛΗΘΑ 

ΓΗΘΡΑ – ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΚΔΛΝ ΑΞΝ ΣΟΖΠΡΔΠ» κε θσδηθφ MIS 296115 

θαη ΠΑΔ 0138. 

2.9. Ρνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» αλαινγηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά. 

3. Ρελ 2011/03/08.02.2011 Απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΗΔ.  

LJK;L;JK; 

 

LJK;L;JK; 
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Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Ν  Κ Δ 

1. Ξξνθεξχζζνπκε αλνηρηφ δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Δμνπιηζκφο γηα επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ», θσδηθφο: 

EPSETKD0801, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Δζληθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Έξεπλαο θαη 

Ρερλνινγίαο/ Θνηλσληθά Γίθηπα – Ξεξηερφκελν Ξαξαγφκελν απφ Σξήζηεο», πνέξγν 

8: «Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ» κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Ρν αλψηαην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλέξρεηαη 

ζηηο ηξηαθφζηεο δέθα ρηιηάδεο επξψ (310.000,00 €), πιένλ ΦΞΑ 23%, ήηνη εβδνκήληα 

κία ρηιηάδεο ηξηαθφζηα επξψ (71.300,00 €), δειαδή ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ 

νγδφληα κία ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξψ (381.300,00 €). 

2. Νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

επηζπλαπηφκελν Ρεχρνο Ξξνθήξπμεο θαη ζηα Ξαξαξηήκαηα απηήο ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

3. Ζκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε ΣΣε ΣΣΣΣ 2011, θαη ψξα ΣΣ.00. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί 

ζηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ, ζηελ Αζήλα, νδφο Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 48, 

116 35, 6νο φξνθνο. Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία 

θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

4. Νη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή 

θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα 

θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ 

Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν ή ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ Ππκθσλία 

πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε 

απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΘ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηελ ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 

ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ θαη πνπ αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ 

λνκνζεζία θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΝΣ ή θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη 

ππνγξάςεη ηελ ΠΓΠ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ 

θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπ 

ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ θαη πνπ αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα 

ή ζην εμσηεξηθφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ. 

6. Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ πεληακειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ. Έξγν ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο είλαη ε παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ππνβνιή πξαθηηθψλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ηερληθήο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζήο ησλ. 

7. Γηεπθξηλίζεηο θαη αληίγξαθα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο δίλνληαη απφ ην ΔΘΡ/ΔΗΔ, νδφο 

Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 48, 116 35 ΑΘΖΛΑ, ηει: 210-7273900, θαμ: 210-7246824, e-

mail: epsetkd_tenders@ekt.gr, θαζψο θαη απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.ekt.gr/ekt-tenders/xxxxxxxxx. 

8. Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

ην Διιεληθφ Γεκφζην, ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κε ηίηιν «ΔΘΛΗΘΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ 

ΠΠΡΖΚΑ ΔΟΔΛΑΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ/ΘΝΗΛΥΛΗΘΑ ΓΗΘΡΑ – ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 

ΞΑΟΑΓΝΚΔΛΝ ΑΞΝ ΣΟΖΠΡΔΠ» κε θσδηθφ MIS 296115 θαη ΠΑΔ 0138, ζηα 

Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα «Τεθηαθή Πχγθιηζε», «Καθεδνλία Θξάθε», «Θξήηε & 

Λήζνη Αηγαίνπ», «Θεζζαιία-Πηεξεά Διιάδα-Ήπεηξνο» θαη «Αηηηθή». 

O Γηεπζπληήο ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ 

 

 

Δπάγγεινο Κπνχκπνπθαο 

mailto:epsetkd_tenders@ekt.gr
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Άξζξν 1 Αληηθείκελν ηεο Ξξνθήξπμεο 

1. Ρν Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο/Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ-ΔΘΡ/ΔΗΔ ελεξγψληαο σο 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο 2011/03/08/02/2011 Ππλεδξίαζεο 

ηνπ ΓΠ ΔΗΔ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ην έξγν «Δμνπιηζκφο γηα 

επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ», θσδηθφο: EPSETKD0801, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο 

«Δζληθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο/ Θνηλσληθά Γίθηπα – 

Ξεξηερφκελν Ξαξαγφκελν απφ Σξήζηεο», πνέξγν 8: «Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ». 

2. Ρν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ 

ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα παξαζρεζεί ην 

ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξξάμεο. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, 

εγθαηάζηαζε θαη νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ γηα ηελ έθηαθηε θαη αδηάιεηπηε παξνρήο 

ηζρχνο, κε ελζσκαησκέλεο δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο, ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθά απνδνηηθήο εθεδξηθήο ςχμεο, ζπζηήκαηα 

έιεγρνπ πξφζβαζεο θαη βειηηψζεηο αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ξξάμεο. 

3. Πηε ζπλέρεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Ξαξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο αλαθέξεηαη ην 

αληηθείκελν, νη απαηηήζεηο θαη ηα παξαδνηέα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. 

4. Ν ηξφπνο πνπ ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

5. Νη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ αλαθέξεηαη 

θαη πεξηγξάθεηαη ζηα Ξαξαξηήκαηα 1 θαη 4 ηεο πξνθήξπμεο θαη φρη γηα κέξνο απηνχ. 

6. Ρα Ξαξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο αθνξνχλ ζηα παξαθάησ: 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΡΝ ΔΟΓΝ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΡΞΗΘΔΠ ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΑ ΓΗΑ ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 4 ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 5 ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 6 ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

7. Γηάξθεηα Έξγνπ - Ξαξαδνηέν - Σξνλνδηάγξακκα 

1. Ζ δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο, κε έλαξμε ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ρν παξαδνηέν έρεη ηίηιν «Δμνπιηζκφο γηα επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ». 

Ρν παξαδνηέν πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα παξαθάησ ειάρηζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο: 

 Ξιεξφηεηα: Ρν Ξαξαδνηέν πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ζθνπνχ γηα 

ηνλ νπνίν έρεη ζπληαρζεί θαη εηδηθφηεξα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη γηα απηφ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ρεθκεξίσζε: Ρν Ξαξαδνηέν πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ξξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία, λα 

αθνινπζεί ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη λα εμεγείηαη κε ζαθήλεηα. 
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 Πρεηηθφηεηα: Ρν Ξαξαδνηέν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

έρεη ζπληαρζεί θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Ξξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ θαη 

ζπλαθέο κε ηα ππφινηπα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, αλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη. 

 Δκβάζπλζε: Ρν παξαδνηέν πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζε βάζνο αλάινγν 

κε ην ζθνπφ ηνπ. 

 Ππλέπεηα σο πξνο ην Πρεδηαζκφ: ην παξαδνηέν πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κε 

βάζε ην ζρεδηαζκφ (ρξφλν, θιπ.). 

3. Νη απαηηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Ξαξάξηεκα 1. 

 

Άξζξν 2 Ρηκέο Ξξνζθνξψλ – Λφκηζκα- Ξξνυπνινγηζκφο 

1. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ (€). Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη 

νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (ιεηηνπξγηθά έμνδα, 

κεηαθηλήζεηο, έμνδα δηνίθεζεο, ηαρπδξνκηθψλ απνζηνιψλ, ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε, 

θιπ.) εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ. Νη ηηκέο ρσξίο ΦΞΑ ζα είλαη εθείλεο πνπ ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Ν ΦΞΑ ζα αλαθέξεηαη μερσξηζηά ζηελ 

Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά θαη ζε μερσξηζηή γξακκή. 

2. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή ή αλαπξνζαξκνγή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο θάζε ζχκβαζεο. Ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη εγγπάηαη γηα ηελ 

αθξίβεηα ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο. Θαηά ζπλέπεηα ξεηά ζπκθσλείηαη φηη 

θακία αμίσζε γηα πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε δελ ζα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ ηνλ 

Αλάδνρν, ν νπνίνο δειψλεη φηη παξαηηείηαη απ‟ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα άξζξα 388, 696 θαη 697 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. 

3. Ρν αλψηαην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλέξρεηαη ζηηο ηξηαθφζηεο δέθα ρηιηάδεο επξψ 

(310.000,00 €), πιένλ ΦΞΑ 23%, ήηνη εβδνκήληα κία ρηιηάδεο ηξηαθφζηα επξψ 

(71.300,00 €), δειαδή ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα κία ρηιηάδσλ 

ηξηαθνζίσλ επξψ (381.300,00 €). Νη ππνςήθηνη πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε κε 

κεγάιε έθπησζε ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζνπλ ην πνζνζηφ έθπησζεο. 

 

Άξζξν 3 Ηζρχο ησλ Ξξνζθνξψλ 

1. Νη πξνζθνξέο ζην ζχλνιφ ηνπο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 

εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

2. Αλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ην ΔΘΡ/ΔΗΔ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαγσληδφκελνπο, αλ 

απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη ζπκκεηέρνληεο 

νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. Αλ δελ απαληήζνπλ 

ζεσξείηαη φηη δελ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε θαη δελ ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε απφζπξζε πξνζθνξάο ππνςεθίνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή 

ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαθχξσζε. Πε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί θάπνηνο 

απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ην ΔΘΡ/ΔΗΔ δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα ηνπ επηβάιεη 

θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:  

 Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

 Θαηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ, ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 
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Άξζξν 4 Λνκηθφ & Θεζκηθφ Ξιαίζην Γηαγσληζκνχ 

Ν παξψλ Αλνηρηφο Γηεζλήο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε: 

1. Ρνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

2. Ρηο δηαηάμεηο: 

2.1. Ρνπ Λ. 1514/85 «Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο» (ΦΔΘ 

130 Α), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

2.2. Ρνπ ΞΓ 226/89 «Νξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ Δ.Η.Δ.» (ΦΔΘ 107 

Α), φπσο θάζε θνξά έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2.3. Ρνπ ΞΓ 347/96 «Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΞΓ 226/89 “Νξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ”» (ΔΗΔ) (ΦΔΘ 107/Α/02.05.1989). 

2.4. Ρνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ Α΄267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007–2013». 

2.5. Ρεο ππ‟ αξηζκ. 14053/ΔΠ 1749 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ «πνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», (ΦΔΘ 

540/Β/2008). 

2.6. Ρν Λ.2362/95 «Ξεξί Γεκφζηνπ Ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

2.7. Ρελ απφθαζε ΔΔ κε αξηζκφ Δ92007 5339/26.10.2007 πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε 

ηνπ Δ. Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε» φπσο ηζρχεη. 

2.8. Ρελ κε αξ. πξση. 152.869/ΤΠ6044-Α2 Απφθαζε έληαμεο ηεο νξηδφληηαο πξάμεο 

«ΔΘΛΗΘΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΟΔΛΑΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ/ΘΝΗΛΥΛΗΘΑ 

ΓΗΘΡΑ – ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΚΔΛΝ ΑΞΝ ΣΟΖΠΡΔΠ» κε θσδηθφ MIS 296115 

θαη ΠΑΔ 0138. 

2.9. Ρνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» αλαινγηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά. 

3. Ρελ 2011/03/08.02.2011 Απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΗΔ.  

 

Άξζξν 5 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο – Πηνηρεία ηεο Πχκβαζεο 

1. Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ην Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο/Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ 

(ΔΘΡ/ΔΗΔ). 

Γηεχζπλζε έδξαο ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ είλαη: Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 48, Αζήλα, 11635 

Ρειέθσλν: 2107273900 

Fax: 2107246824 

2. Πηνηρεία ηεο ζχκβαζεο: 

2.1. Πχκβαζε: Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ γηα ην πξνθεξπζζφκελν έξγν «Δμνπιηζκφο γηα επαχμεζε επηπέδνπ 

αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ 

ΔΘΡ», θσδηθφο: EPSETKD0801, ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 8: «Ξξνκήζεηα 

Δμνπιηζκνχ» κεηαμχ ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ σο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ 

έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. 

2.2. Αλαζέηνπζα Αξρή: Ρν ΔΘΡ/ΔΗΔ, σο ηειηθφο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ πνπ ζα 

ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηελ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

2.3. Αλάδνρνο/Ξξνκεζεπηήο: Ν πξνθξηλφκελνο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θιεζεί 

λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε θαη λα εθηειέζεη ην έξγν. 

2.4. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε, ηα 

έληππα ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη 

ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Ξξνζθνξέο 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ/ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη 
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ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε πνηλή απνθιεηζκνχ. Δμαίξεζε απνηειεί 

ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο πνπ κπνξεί λα είλαη 

ζηα Αγγιηθά. 

2.5. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα ζέκαηα πνπ δελ 

ζα ξπζκίδνληαη απφ ηελ ζχκβαζε ζα έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ 

θνηλνηηθψλ Νδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ησλ 

θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ πεξί ησλ πφξσλ ησλ Ρακείσλ θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ θνηλνηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. 

2.6. Υο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

κεηαμχ ησλ δχν αληηζπκβαιινκέλσλ.  

2.7. Ρν αλψηαην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλέξρεηαη ζηηο ηξηαθφζηεο δέθα ρηιηάδεο 

επξψ (310.000,00 €), πιένλ ΦΞΑ 23%, ήηνη εβδνκήληα κία ρηιηάδεο ηξηαθφζηα 

επξψ (71.300,00 €), δειαδή ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα κία 

ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξψ (381.300,00 €). Ρν θφζηνο απηφ θαιχπηεηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ρα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο, νη θξαηήζεηο θαη νη ινηπέο 

νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο, θαζψο επίζεο ν ηξφπνο πιεξσκήο θαη ηα ινηπά 

ζρεηηθά ζηνηρεία θαη φξνη, ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ ίδηα ηελ ζχκβαζε πνπ ζα 

ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν. 

 

Άξζξν 6 Γηνίθεζε Έξγνπ  

Ν Αλάδνρνο ζα νξίζεη ππεχζπλν γηα ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ ζηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ ζα 

πεξηιακβάλνληαη: 

1. Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ απαηηήζεσλ 

Ν ππεχζπλνο πινπνίεζεο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αξκφδην ρεηξηζηή (ν νπνίνο ζα 

θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Αξκφδηνπ Νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ακέζσο κεηά 

ηελ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ) εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ηε δηαηχπσζε ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. 

2. Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο 

Ν ππεχζπλνο πινπνίεζεο ζα αλαπηχμεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ρεηξηζηή ηνπ 

έξγνπ εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο πνπ ζα αθνξνχλ 

ηηο παξαιαβέο, πιεξσκέο, έιεγρν πνηφηεηαο, ζπληνληζκφ ησλ εηαίξσλ ζε πεξίπησζε 

θνηλνπξαμίαο / έλσζεο θιπ.  

3. Ππληνληζκφο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

Θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηαηεξήζεη ηελ απφιπηε 

ηερληθή θαη δηαρεηξηζηηθή επνπηεία ππνβνεζνχκελε ζε απηφ ηνλ ξφιν απφ ηνλ 

Αλάδνρν. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ν ππεχζπλνο πινπνίεζεο ζα ζπλεξγάδεηαη ζηαζεξά 

κε ηνλ αξκφδην ρεηξηζηή εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4. Γηνίθεζε πξνζσπηθνχ 

Ν ππεχζπλνο πινπνίεζεο ζα είλαη επίζεο επηθνξηηζκέλνο κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζην έξγν ζε δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην απηνχ 

θαη ζχκθσλα κε ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνλ αξκφδην 

ρεηξηζηή εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

Άξζξν 7 Γεληθνί πνρξεσηηθνί Όξνη Ππκκεηνρήο 

Νη θαησηέξσ πεξηερφκελνη ζηελ πξνθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί. Ζ κε 

ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε 

αμηνιφγεζε. 

Ξξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε φηαλ: 

1. Δίλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε ή πεξηέρεη ειιηπή ή 

αλαθξηβή ζηνηρεία. 



 

ΔΘΡ/ΔΗΔ  EPSETKD0801    Πει. 11 

2. Ξξνθχπηνπλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ηεο πξνζθνξάο εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, άκεζα ή έκκεζα νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο. 

3. πεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

4. Γελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

5. Γελ έρνπλ ππνβιεζεί φια αλεμαηξέησο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

Άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. 

6. Ξξνθχπηεη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πξνζθνξάο φηη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ην άξζξν 1 θαζψο θαη ζηα 

Ξαξαξηήκαηα 1 θαη 4 ηεο παξνχζαο. 

7. Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ε πξνζθεξφκελε ηηκή 

ή/θαη απηή δελ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 26 ηεο 

παξνχζαο. 

8. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) 

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

9. Ζ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνθνξάο είλαη ηδηαίηεξα ρακειή ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν 

ηνπ έξγνπ, θαη εθφζνλ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο δεηήζεη εγγξάθσο 

δηεπθξηλίζεηο. Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε 

Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο απηήο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 55 ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ (βι άξζξν 29 ηεο 

παξνχζαο). 

10. Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο φπνπ απηνί 

αλαθέξνληαη. 

11. Γηαπηζησζεί νπζηψδεο απφθιηζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο.  

12. πνβάιιεηαη αλνηθηή ή πξνθνξηθά. 

 

Άξζξν 8 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή 

θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα 

θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ 

Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν ή ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ Ππκθσλία 

πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε 

απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΘ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηελ ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 

ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ θαη πνπ αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.. 

Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ 

λνκνζεζία θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΝΣ ή θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη 

ππνγξάςεη ηελ ΠΓΠ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ 

θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπ 

ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ θαη πνπ αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα 

ή ζην εμσηεξηθφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ. 

2. Νη σο άλσ ππνςήθηνη, νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαιχπηνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. 

3. Πηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο «νηθνλνκηθφο θνξέαο» αθνξά φιεο 

ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ παξάγξαθν 1 θαηεγνξίεο. 

4. Θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα είηε ζε 

κία κφλν έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Νη δηαγσληδφκελεο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ ζπληνληζηή πνπ έρεη 

εμνπζηνδνηεζεί λα πξάμεη ηνχην, απφ ηα αληίζηνηρα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ 
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νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Δηδηθφηεξα γηα ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ηζρχνπλ φζα εηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 22 ηεο πξνθήξπμεο.  

5. Απφ ην δηαγσληζκφ απνθιείνληαη φζνη εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 ζνη θεξχρηεθαλ έθπησηνη απφ Γεκφζηα πεξεζία ή Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 ζνη έρνπλ απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ π.δ. 118/2007. Δάλ ε 

πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ 

δηάζηεκα. 

 ζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή εθθαζάξηζε ή παχζε δξαζηεξηνηήησλ ή 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

ζνη ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο γηα 

εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε 

αλάινγε δηαδηθαζία. 

 ζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

 ζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ 

θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

 ζνη πξνζθνκίζνπλ ςεπδείο δειψζεηο.  

 ζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε: α. γηα ζπκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ1, ή/θαη β. γηα δσξνδνθία, φπσο απηή 

νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 

19972 θαη ζην άξζξν 3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ3, ή/θαη γ. γηα απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Πχκβαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ4 ή/θαη δ. γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο 

Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 5 

 ζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο 

παξαπάλσ θπξψζεηο. 

6. Δάλ ηκήκα ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη λα αλαηεζεί ππεξγνιαβηθά, ν πξνζθέξσλ παξακέλεη ν 

απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο εάλ ηειηθψο αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 

Άξζξν 9 Πχληαμε πξνζθνξψλ 

1. ζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 

πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

παξνχζα πξνθήξπμε (Άξζξν 12 πνβνιή Φαθέινπ Ξξνζθνξάο / Ξεξηερφκελν). 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο, 

                                                      

1 EE L351 ηεο 29.1.1998 ζ.1. 

2 ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1. 

3 ΔΔ L 358 ηεο 31.12.1998, ζ.2. 

4 ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ.48 

5 ΔΔ L 166 ηεο 28.6.1991, ζ.77. Νδεγία ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 344 ηεο 28.12.2001 ζ. 76). 
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είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο/ 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

2. Νη πξνζθνξέο νθείινπλ λα: 

I. Έρνπλ ζπληαρζεί κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε 

εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο θαη ηερληθά θπιιάδηα πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη 

ζηελ αγγιηθή θαη αλ απηνί δελ κπνξνχλ λ‟ απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή ζα 

αλαθέξνληαη κφλνλ ζηελ αγγιηθή. 

II. Ππλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

φηαλ πξφθεηηαη γηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ ή/θαη 

φηαλ πξφθεηηαη γηα νπνηνδήπνηε μελφγισζζν έγγξαθν. Πε θάζε 

πεξίπησζε ηα έγγξαθα πνπ δελ ζα είλαη κεηαθξαζκέλα δελ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. 

III. Έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε κε πνηλή απνθιεηζκνχ. Ρπρφλ ηππηθέο απνθιίζεηο ζηελ 

νκαδνπνίεζε ππνθαθέισλ, ζπζθεπαζία-ζεκάλζεηο θ.ιπ., ζα θξηζνχλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ επί ηεο νπζίαο. 

IV. Αλαγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο κφλν 

ζηνλ ππνθάθειν «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» κε πνηλή απνθιεηζκνχ. 

V. Δίλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (π.ρ. 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θ.ιπ.) κε πνηλή απνθιεηζκνχ. Αλ 

ππάξρνπλ δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο 

κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο/ Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάθεη ηηο 

δηνξζψζεηο (π.ρ. ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θ.ιπ.) θαη γεληθά ζα 

επηβεβαηψλεη φζα έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

VI. Δκπεξηέρνπλ κία ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ «πνθάθειν 

Α: Γηθαηνινγεηηθά», φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο θαη 

ηνπο απνδέρνληαη έσο θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ. Ξάλησο ε γλψζε ηνπο απηή ζεσξείηαη φηη ππάξρεη κε ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ρσξίο ηελ αλαθνξά ηεο ζε απηή. Δμ άιινπ κε ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη 

απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, θιπ. θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο εθφζνλ ν πξνζθέξσλ δελ έρεη αζθήζεη, 

εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη 

απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ 

δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, 

επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 

VII. Έρνπλ ρσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο κε πνηλή απνθιεηζκνχ: 

(α) πνθάθεινο Α: Ρππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 

(β) πνθάθεινο Β: Ρερληθή πξνζθνξά 

(γ) πνθάθεινο Γ: Νηθνλνκηθή πξνζθνξά  

3. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηελ ζχληαμή ηνπο λα ηεξεζεί 

απαξαίηεηα ε ηάμε θαη ε ζεηξά φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ πξνθήξπμε.  

4. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο /Αμηνιφγεζεο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, είλαη απαξάδεθηε 

θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
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Άξζξν 10 Ρξφπνο Ιήςεο ησλ Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 

1. Ξεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο XX.XX.2011, 

εζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο ζηηο XX.XX.2011, ζηελ 

επίζεκε εθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ειεθηξνληθά ζηηο XX.XX.2011 θαη 

αλαξηήζεθε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΓΗΑΓΔΗΑΠ (http://diavgeia.gov.gr/) ζηηο 

ΣΣ.ΣΣ.2011. Δπίζεο εζηάιε ζηα Δπηκειεηήξηα θαη ζηνλ ΔΝΚΚΔΣ ζηηο XX.XX.2011.  

2. Ζ δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ ηηο 11.00-

13.00, απφ ηελ γξακκαηεία ηνπ ΔΘΡ, ζηελ Αζήλα, νδφο Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 48, 11635, 

6νο φξνθνο, θα Γ. Ρξηαληαθπιιίδνπ, ηει: 2107273900, θαμ: 210-7246824, e-mail: 

epsetkd_tenders@ekt.gr κέρξη θαη ηηο ΣΣ.ΣΣ.2011, θαη απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε (URL): http://www.ekt.gr/ekt-tenders/xxxxxxxxx. Ζ πξνθήξπμε δηαηίζεηαη 

ρσξίο θφζηνο. 

3. Νη παξαιήπηεο ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ Ρεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνρξενχληαη κέζα 

ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε 

πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ 

θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζην 

ΔΘΡ/ΔΗΔ δεηψληαο λέν πιήξεο αληίγξαθν. 

4. Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη 

θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε epsetkd_tenders@ekt.gr. Ρν 

ΔΘΡ/ΔΗΔ, αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη 

ηελ νξζφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ζειίδεο, δελ 

κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ηελ εγγπεζεί. Υο εθ ηνχηνπ, πιήξεο θαη έγθπξν θείκελν 

ζεσξείηαη κφλν ην έληππν Ρεχρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ηπρφλ ελεκεξψζεηο θαη 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ πξνθήξπμε ζα απνζηαινχλ κφλν ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ 

παξαιάβεη ην έληππν Ρεχρνο, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο 

πξνο ην ΔΘΡ/ΔΗΔ. 

 

Άξζξν 11 Ρππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο - Γηθαηνινγεηηθά – Ππλνδεπηηθά 

Έγγξαθα & Ινηπά Πηνηρεία  

1. Ρππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (βι. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2: Ρππηθέο πξνυπνζέζεηο – 

Δξσηεκαηνιφγην). 

Πηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά: έγγξαθν 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο 

θαη φια ηα αλαθεξφκελα ζηε ζπλέρεηα έγγξαθα θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

ζην Γηαγσληζκφ.  

Έηζη ν «πνθάθεινο Α: Ρππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο» (Άξζξν 12 πνβνιή 

Φαθέινπ Ξξνζθνξάο / Ξεξηερφκελν παξ. 2.1) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εκπεξηέρεη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, εθηφο απφ ην έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο ηα παξαθάησ: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα 

είλαη κία θνηλή ή πεξηζζφηεξεο απφ κία γηα φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, αξθεί λα 

θαιχπηεηαη ζπλνιηθά ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαη φιεο νη εγγπεηηθέο λα ηζρχνπλ 

ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

β. πεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Λ. 1599/1986 κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηηο 

νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο6 ζα δειψλεη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο7: 

                                                      

6 α) ζε πεξίπησζε ππνςεθίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν  β) ζε πεξίπησζε 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ή δηαρεηξηζηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην α. γηα ην 
εθπξνζσπνχκελν απφ απηφλ λνκηθφ πξφζσπν θαη β. γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αηνκηθά. Πε πεξίπησζε πνπ ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο ή δηαρεηξηζηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ 
ηνλ Ξξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο, ή ππάξρνπλ επηπιένλ 
νκφξξπζκνη εηαίξνη ή/θαη άιινη δηαρεηξηζηέο, ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη γηα θάζε 
έλαλ απφ απηνχο μερσξηζηά.   

http://diavgeia.gov.gr/
mailto:epsetkd_tenders@ekt.gr
mailto:epsetkd_tenders@ekt.gr
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A. 1. Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ απφ 

ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 43 ηνπ ΞΓ 60/2007  

2. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 

3. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαζψο θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε πηψρεπζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

4. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

5. Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

6. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζε νηθείν Δπηκειεηήξην ή Δπαγγεικαηηθφ ή Δκπνξηθφ 

Κεηξψν θαζψο θαη φηη αζθνχλ ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο. 

B. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο, ζα πξνζθνκίζεη γηα 

ηε ζχλαςή ηεο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά 

Θαηαθχξσζεο. 

Γ. 1. δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, 

2. δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

3. δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή 

ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Γ. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο 

ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο. 

γ. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηηο νπνίεο 

ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο8 ζα δειψλεη ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 

δ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνςήθην θπζηθφ πξφζσπν θαη ζπκκεηέρεη κε 

αληηπξφζσπν, ηα αλαγθαία παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο. 

ε. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

i. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. ή Δ.Ξ.Δ.: 

1. ΦΔΘ ζχζηαζεο, 

2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΘ ζην νπνίν έρνπλ 

δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) 

3. ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ ΓΠ εθξπνζψπεζεο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

4. Ξξαθηηθφ ΓΠ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί 

λα πεξηέρεηαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

                                                                                                                                                                      

7 επηζεκαίλεηαη φηη νη ελ ιφγσ ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα θέξνπλ 
εκεξνκελία ζεψξεζεο γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ίδηα κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ππεχζπλεο 
δήισζεο 

8 α) ζε πεξίπησζε ππνςεθίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν θαη β) ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ή δηαρεηξηζηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην  
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ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

5. Βεβαίσζε Λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο (πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ) ή 

πηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ (πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Ξ.Δ.) πεξί ηξνπνπνηήζεσλ 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ/κειχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 

ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ξξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. νη νπνίεο έρνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο εηζεγκέλεο ζην 

Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ νη αλσηέξσ βεβαηψζεηο πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζχκθβλα κε ηνλ λ. 2190/1920 φπσο θάζε 

θνξά ηζρχεη. 

ii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ν.Δ., Δ.Δ : 

1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά. 

2. Ξηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Πη. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε ηελ νπνία λα 

πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Ρν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε 

απηή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ε. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα Έλσζε ή Θνηλνπξαμία επηπξνζζέησο ηα αθφινπζα: 

 Ξξαθηηθφ Απφθαζεο ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ θάζε κέινπο κε ην νπνίν λα 

εγθξίλεηαη ε ζχκπξαμε κε ηα ινηπά κέιε ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ θαη ζην νπνίν ζα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε 

(εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θάζε κέινπο) γηα 

ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν 

ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θάζε κέινπο ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά 

απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνγξάθνπλ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ηελ θνηλή πξνζθνξά, αιιά θνηλφο 

εθπξφζσπφο ηνπο, απαηηείηαη  εμνπζηνδφηεζε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ π.δ.118/2007. 

 Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο φπνπ α) ζα αλαιακβάλνπλ ηα κέιε αιιειεγγχσο 

θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη 

ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, β) ζα νξίδνπλ θνηλφ 

εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ 

κειψλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γ) ζα νξίδνπλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

θάζε κέινπο ζηελ έλσζε/Θνηλνπξαμία δ) ζα νξηνζεηνχλ κε ζαθήλεηα ην 

κέξνο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ζηελ 

Έλσζε/Θνηλνπξαμία ζην ζχλνιν ηεο Ξξνζθνξάο ε) ζα δειψλεηαη έλα κέινο 

ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο 

Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο (leader). 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, νη 

παξαπάλσ δειψζεηο, εγγπήζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία πξέπεη λα θαηαηεζνχλ γηα θαζέλα 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε. 
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2. Γηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε θαη ηερλννηθνλνκηθή επάξθεηα (βι. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3: Διάρηζηεο Ξξνυπνζέζεηο Ππκκεηνρήο (Νηθνλνκνηερληθή 

επάξθεηα – εξσηεκαηνιφγην). 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην θεθάιαην Γ ηεο παξνχζαο, ν 

ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ` απηφλ, κε 

βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α`290), νθείιεη λα ππνβάιεη 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

(παξάγξαθνο Α) θαη ζηνηρεία νηθνλνκνηερληθήο επάξθεηαο (παξάγξαθνο Β), ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 

ηεο παξνχζαο: 

Α. Γηθαηνινγεηηθά 

α. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ 

ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

(2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

(3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο.  

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

(4) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο 

ε εγγξαθή ηνπο ζ` απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

β. Νη αιινδαπνί: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 

60/2007, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

(2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο 

άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
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(3) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή 

ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ 

επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

γ. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

(1) Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξ. 

2A ηνπ παξφληνο, αληίζηνηρα. 

(2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 1, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ 

ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα). 

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2A ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο 

Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο 

είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα` θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. 

Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 

ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ 

επηρείξεζεο. 

(3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

(4) Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο ή απφ άιιν αξκφδην θνξέα. 

(5) Θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπ. 

(6) ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ε αλαθνίλσζε πεξί εθινγήο ηνπ ελ ελεξγεία 

ΓΠ. 

Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, δίλεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε 

δήισζε πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

Σψξαο εγθαηάζηαζεο. 
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Β. Πηνηρεία νηθνλνκνηερληθήο επάξθεηαο (βι. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3: ΞΗΛΑΘΑΠ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ) 

(1). Πηελ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή –ρξεκαηννηθνλνκηθή θαζψο θαη ηελ ηερληθή επάξθεηα ησλ 

ππνςεθίσλ. Ζ ελ ιφγσ επάξθεηα-ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ αμηνινγείηαη βάζεη 

ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ηεο πείξαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπο θαη επηπιένλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν βάζεη ηεο 

απνδεδεηγκέλεο εκπεηξίαο ηνπο ζε κεγάια θαη ζχλζεηα έξγα πινπνίεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ, ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

ηερλνινγηψλ αηρκήο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ πςειψλ ηαρπηήησλ. 

Έηζη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηα παξαπάλσ, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ: 

α. Πχληνκε παξνπζίαζε ηνπ πξνζθέξνληα (ηζηνξηθφ θαη θχξηα βήκαηα 

αλάπηπμεο ηνπ πξνζθέξνληα), θαη πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο 

ηνπ (λνκηθή κνξθή, νξγαλφγξακκα, εχξνο δξαζηεξηνηήησλ: αληηθείκελν, 

πξντφληα, ππεξεζίεο, πειαηνιφγην). 

β. Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα κε αλαθνξά ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, ζηελ εκπεηξία 

θαη ζηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζηειερψλ ηνπ πξνζθέξνληα πνπ ζα 

απαζρνιεζνχλ ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ (νκάδα 

έξγνπ). Δηδηθή έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε αλάινγα έξγα φπσο, έξγα ζρεηηθά κε κειέηε, βειηίσζε, 

θαηαζθεπή ή/θαη ιεηηνπξγία θπζηθψλ ππνδνκψλ πνινγηζηηθψλ Θέληξσλ 

(Datacenters) κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο, δηαζεζηκφηεηαο θαη 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο.  

γ. Θαηάινγνο αλάινγσλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ έρεη 

εθηειέζεη ν πξνζθέξσλ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ έξγσλ κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο 

εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ αλαζέηνληνο ην ελ ιφγσ θνξέα. 

Ν ελ ιφγσ θαηάινγνο πξνο απφδεημε ησλ εθεί αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ, ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: α. πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζε πεξίπησζε πνπ ν αλαζέησλ ήηαλ θνξέαο πνπ 

αλήθε ζηνλ δεκφζην ή επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη β. κε βεβαίσζε θαη αλ 

απηφ δελ είλαη δπλαηφλ κε αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, αλ ν 

αλαζέησλ θνξέαο αλήθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

δ. Αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν ν ππνςήθηνο πξνηίζεηαη, 

ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή εξγνιαβίαο θαη θαηάζεζε 

βεβαηψζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ/ηνπο ππεξγνιάβνπο.  

ε. πεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ 

ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 

γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. 

ζη. Ηζνινγηζκνί ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαζψο θαη ελδηάκεζα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή έλνξθσλ 

βεβαηψζεσλ γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε 

ηζνινγηζκψλ. 

 

(2). Αλ ν ππνςήθηνο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ Β(1)ε θαη Β(1)ζη σο άλσ, κπνξεί λα απνδεηθλχεη 

ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν 

έγγξαθν ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηάιιειν ηεξψληαο πάληνηε ηελ 

αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

(3). Έλαο ππνςήθηνο κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ γηα λα 

απνδείμεη ηα απαηηνχκελα ζην εδάθην Β(1) σο άλσ, αζρέησο ηεο λνκηθήο 

θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 

απνδείμεη φηη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ ηνπο 
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αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε εγγξάθνπ ηεο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ 

απηψλ λα ζέζνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπ ππνςεθίνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο.  

(4). Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά επηηξέπεηαη ε κεξηθή θάιπςε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ εδαθίνπ 

3Α αλσηέξσ απφ ηα κέιε ηεο, αξθεί φκσο ζπλνιηθά λα θαιχπηνληαη φια. 

3. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη δπλαηφλ λα θαιέζεη 

ηνπο πξνζθέξνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα, ζηνηρεία ή/θαη 

πηζηνπνηεηηθά ησλ παξαγξάθσλ ή λα ηα απνζαθελίζνπλ. Νη ελ ιφγσ ζπκπιεξψζεηο 

αθνξνχλ κφλν ζην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αθνξά ηελ εθ ησλ 

πζηέξσλ πξνζθφκηζε πξφζζεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Άξζξν 12 πνβνιή Φαθέινπ Ξξνζθνξάο / Ξεξηερφκελν 

1. Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί 

απνδείμεη, κέρξη ηηο ΣΣ.ΣΣ.2011 θαη ψξα XX.00 (εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ), ζηε δηεχζπλζε ΔΘΡ/ΔΗΔ, νδφο Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 48, Αζήλα, 116 35, 

6νο φξνθνο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί, κε επζχλε ησλ ππνςεθίσλ, θαη ηαρπδξνκηθψο 

ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, σο ζπζηεκέλε. ζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ έηζη ζα 

παξαιεθζνχλ, κφλν αλ θηάζνπλ ζην ΔΘΡ/ΔΗΔ κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Ξξνζνρή - ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

3. Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

πεξηέρεη:  

Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη πιένλ ησλ ελδείμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξ. 1 θαη ηελ εμήο: «πνθάθεινο Ρππηθψλ Ξξνυπνζέζεσλ Ππκκεηνρήο». 

Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη δχν (2) ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο:  

(α) έλαλ (1) ππνθάθειν κε ηα πξσηφηππα (κε ηελ έλδεημε πξσηφηππν) ησλ ηππηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη έλα έγγξαθν 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν-νπο 

εθπξφζσπν-νπο αλάινγα αλ πξφθεηηαη γηα έλσζε ε κεκνλσκέλν ππνςήθην- 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο - θαη (β) έλα (1) δεχηεξν 

ππνθάθειν κε ηα «αθξηβή» αληίγξαθα φισλ ησλ παξαπάλσ.  

β) Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη πιένλ ησλ ελδείμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 θαη ηελ εμήο: «πνθάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο». 

Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη δχν ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο: (α) έλαλ (1) 

ππνθάθειν κε έλα (1) πξσηφηππν (κε ηελ έλδεημε πξσηφηππν) ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, θαη (β) έλαλ (1) ππνθάθειν πνπ ζα πεξηέρεη έλα (1) «αθξηβέο» 

αληίγξαθν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ν θάθεινο απηφο εθηφο ησλ δχν 

«ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα» 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ 

Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ κε ηίηιν.  

«Δμνπιηζκφο γηα επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ 

Θέληξνπ ΔΘΡ», θσδηθφο: EPSETKD0801 

Αλαζέηνπζα αξρή: Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο/Δζληθφ 

Ίδξπκα Δξεπλψλ-ΔΘΡ/ΔΗΔ 

Αξηζκφο πξσηνθφιινπ πξνθήξπμεο:  

ΣΣ/ΣΣ.ΣΣ.2011 
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ππνθαθέισλ ζα πεξηέρεη έλα (1) ειεθηξνληθφ αληίγξαθν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

ζε CD-ROM.  

γ) Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη πιένλ ησλ ελδείμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 θαη ηελ εμήο: «πνθάθεινο Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο». Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη δχν ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο: 

(α) έλαλ (1) ππνθάθειν κε έλα (1) πξσηφηππν (κε ηελ έλδεημε πξσηφηππν) ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαη (β) έλαλ (1) ππνθάθειν πνπ ζα πεξηέρεη έλα (1) 

«αθξηβέο» αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Ν θάθεινο απηφο εθηφο ησλ 

δχν ππνθαθέισλ ζα πεξηέρεη έλα (1) ειεθηξνληθφ αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζε CD-ROM. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 

κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ πνθάθειν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη θαηαιιήισο θαη ζπλνδεχνπλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. 

5. Ρν πξσηφηππν ππνγξάθεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο απηνχ απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ή απφ 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ. Ζ βεβαίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

αληηγξάθσλ γίλεηαη κε ζρεηηθή ελππφγξαθε δήισζε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα 

απηψλ, ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην 

πξσηφηππν ηεο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ πξσηνηχπνπ θαη 

αληηγξάθνπ, ππεξηζρχεη ην πξσηφηππν ηεο πξνζθνξάο. 

6. Ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο πνπ 

θαηαηίζεηαη κεηά ηελ αμηνιφγεζε αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 3α θαη 

5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

7. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. 

8. Ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ν ίδηνο, πέξα απφ ηηο θαηά παξάγξαθν 

απαληήζεηο, θαη ηνπο ζρεηηθνχο ζπλνδεπηηθνχο πίλαθεο θαη παξαξηήκαηα ηεο 

πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο.  

9. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο 

θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. ιεο νη δηνξζψζεηο ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ 

θχιιν κε ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα 

απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο ζηηγκήο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

10. Ξξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο/ Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. Πε πεξίπησζε πνπ 

ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), 

γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο πξνζθέξνληεο 

φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, αλαθέξνπλ ηηο 

ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο.  

11. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε 

απνδνρή απφ ην δηαγσληδφκελν φισλ ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο (ηερληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θηι.). Ξξνζθνξά πνπ πεξηιακβάλεη κε απνδνρή φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή 

απφθιηζε απφ απηνχο απνθιείεηαη θαη δελ αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο/ 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

12. Νη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο πξνθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ 

επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε» (NOTED), 

ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκεζα (COMPLIED) θιπ. Ξξνζθνξά κε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο, γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε. 
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Άξζξν 13 Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο  

Απνθιείεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Πε 

πεξίπησζε ππνβνιήο ηέηνηαο πξνζθνξάο, φιεο νη πξνζθνξέο ηνπ ππνςεθίνπ 

απνξξίπηνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β. ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Άξζξν 14 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Ξξνθήξπμεο 

1. Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο θαη ελππνγξάθσο δηεπθξηλίζεηο γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο απφ ην ΔΘΡ/ΔΗΔ. 

2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηείιεη έγγξαθε απάληεζε γηα φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

ζα δεηεζνχλ θαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ην δεηήζνπλ εγγξάθσο ζε έληππε 

κνξθή κέρξη ηηο ΣΣ.ΣΣ.2011. Ζ απνζηνιή ησλ εγγξάθσλ απαληήζεσλ εθ κέξνπο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο ΣΣ.ΣΣ.2011. 

3. Κεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, 

ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη 

δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4. Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

5. Ξξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ γίλνληαη εγγξάθσο, κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail): epsetkd_tenders@ekt.gr ή κε fax: 2107246824, 

ππφςε θαο Γ. Ρξηαληαθπιιίδνπ.  

 

Άξζξν 15 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηηο ΣΣ.ΣΣ.2011, εκέξα ΣΣΣΣΣΣ, (εκέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ) θαη ψξα XX.00 ζηα γξαθεία ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ ζηελ 

Αζήλα, Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 48, 11635, 6νο φξνθνο, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. Κεηά ηελ θαηάζεζε 

θαη ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο θακία δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή αίξεζε φξνπ 

ηεο πξνθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη δεθηή.  

2. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, αξκφδηα γηα ηελ 

παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δεκφζηαο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη ζηελ §1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζηελ νπνία λνκηκνπνηνχληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνη 

εθπξφζσπνί ηνπο. Νη ηειεπηαίνη έρνπλ δηθαίσκα λα εμεηάζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ 

θαθέισλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζηνηρεία απηά δελ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο σο «εκπηζηεπηηθά» ή ε γλσζηνπνίεζή ηνπο 

δελ εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, δελ είλαη αληίζεηε πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, δελ ζίγεη ηα έλλνκα εκπνξηθά ζπκθέξνληα δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ή δελ βιάπηεη ηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ.  

3. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηππηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ παξαπάλσ Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά θαηά 

θχιιν θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά. Ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 

απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ρν 

ΔΘΡ/ΔΗΔ κεξηκλά ψζηε ε θχιαμε ησλ θαθέισλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο λα 

γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη ην απφξξεην ησλ πξνζθνξψλ ελ 

αλακνλή ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη ηα ζηνηρεία ησλ 

ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο δηθαηνινγεηηθά θαη εηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηνπ 

mailto:epsetkd_tenders@ekt.gr
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ΔΘΡ/ΔΗΔ ή ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ ην ΓΠ εθπξνζψπνπο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

Ξξαθηηθνχ. 

β) Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη θάθεινη ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ 

επαλαθέξνληαη – γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο – ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή αμηνινγεί ηηο 

ηερληθέο πξνζθνξέο. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζηε ζπλέρεηα, εηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηνπ 

ΔΘΡ/ΔΗΔ ή ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ ην ΓΠ εθπξνζψπνπο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

Ξξαθηηθνχ θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο ε απφθαζή 

ηνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο, ψξα θαη εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ γηα ηνπο δηαγσληδνκέλνπο ησλ νπνίσλ ε ηερληθή πξνζθνξά έρεη γίλεη 

απνδεθηή.  

γ) Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο επαλαθέξνληαη – γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο – ζηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ. ζεο δελ θξίζεθαλ ηερληθά απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

επηζηξέθνληαη.  

δ) Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη 

θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ θαηά 

θχιιν. 

ε) Κεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη 

ηνλ ηειηθφ Ξίλαθα Θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

αμηνιφγεζεο, απφ ηνλ νπνίν θαη πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Ξξαθηηθφ ηεο ζην Γ.Π. ηνπ 

ΔΘΡ/ΔΗΔ ή ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ ην ΓΠ εθπξνζψπνπο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

Ξξαθηηθνχ θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνο ην ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν γίλεηαη έγγξαθε 

αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Γ.Π. ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ. 

ζη) Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε αλσηέξσ Δπηηξνπή πξνβαίλεη επίζεο ζηελ 

απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηεο 

παξνχζαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Πηελ 

απνζθξάγηζε απηή λνκηκνπνηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ 

ππνςεθίσλ ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

4. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο νπζηψδεηο 

απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Νπζηψδεηο απνθιίζεηο λννχληαη φζεο επεξεάδνπλ ηελ 

έθηαζε ηνπ έξγνπ ή ηελ πνηφηεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ, φζεο πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο ή/θαη φζεο παξαβηάδνπλ 

ηνλ θαλφλα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνζθεξφλησλ. Αληίζεηα, δελ απνξξίπηνληαη 

πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, νπφηε θαη 

ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο.  

5. Απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζηελ πξνθήξπμε σο απαξάβαηνη φξνη είλαη 

νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 16 Δλζηάζεηο 

Δλζηάζεηο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ‟ απηφλ 

θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο 

ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 
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Άξζξν 17 Απνηειέζκαηα Γηαγσληζκνχ 

1. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ` απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 

2672/1998 (Α`290), νθείιεη λα ππνβάιεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο 

παξνχζαο. Πε πεξίπησζε πνπ ν σο άλσ ππνςήθηνο δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Πε πεξίπησζε 

πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε 

ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ 

θαζ` εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο 

καηαηψλεηαη. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή 

ππεχζπλε δήισζε ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. 

2. Ζ θαηαθχξσζε, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο αλάζεζεο θαη κφλνλ ηφηε θαη 

αθνχ πξνεγεζεί ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ 

ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ θαηάηαμε ελφο ππνςήθηνπ ζηελ πξψηε 

ζέζε ηνπ πίλαθα ηειηθήο θαηάηαμεο δελ ζεσξείηαη θαηαθχξσζε. 

3. Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο πξνθήξπμεο είλαη απηφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ηεο 

πξνθήξπμεο.  

4. Ρν ΔΘΡ/ΔΗΔ δηθαηνχηαη θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξν ην 

δηαγσληζκφ, ή λα ηνλ αλαβάιιεη, είηε ηέινο λα ππαλαρσξεί απ' απηφλ ρσξίο λα 

απνδεκηψζεη ηνπο ππνςεθίνπο.  

 

Άξζξν 18 Αλαγγειία αλάζεζεο θαη ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο  

1. Κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, ην ΔΘΡ/ΔΗΔ ζα 

αλαθνηλψζεη ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζα θαιέζεη ηνλ πξψην ζηελ 

ηειηθή θαηάηαμε ππνςήθην γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ζ ζχκβαζε ζα ζπληαρζεί κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα 5 ηεο 

παξνχζαο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο. Ζ 

ηξνπνπνίεζή ηεο επηηξέπεηαη κφλν έπεηηα απφ ηελ έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ππφ ηνλ φξν φηη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ηεξεί ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο. 

3. Ρν πξνο ππνγξαθή ζρέδην ζχκβαζεο ζα θαηαξηηζηεί απφ ην ΔΘΡ/ΔΗΔ ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε θαη ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο. Ζ γιψζζα ηεο 

ζχκβαζεο ζα είλαη ε Διιεληθή. 

4. Νη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ 

κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πξφζθιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο εθηφο αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη πνπ γίλνληαη απνδεθηνί 

απφ ηα δχν κέξε. 

5. Θαλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή 

κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαθχξσζε. Πε πεξίπησζε 

πνπ ζα απνζπξζεί δχλαηαη λα ππαρζεί ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

 Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 
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 Θαηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΔΘΡ, ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

6. Ζ ζχκβαζε θαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζα πεγάδνπλ απφ απηήλ, 

είλαη πξνζσπηθά ησλ κεξψλ θαη δελ ζα κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ ή λα εθρσξεζνχλ, 

ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, απφ θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

Άξζξν 19 Ξλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα 

1. ια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε 

ην έξγν, ινγηζκηθφ- ή παηέληεο, πνπ ζα απνθηεζνχλ ή παξαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε 

δαπάλεο ηνπ έξγνπ, ζα απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ, εθηφο θαη αλ ήδε 

πξνυπάξρνπλ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ζρεηηθά.  

2. Ρα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

ΔΘΡ/ΔΗΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλαζέηνληα θαηά ηελ θαζ‟ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε 

ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη 

κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

3. ια ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ 

αίξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Ξαξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ ρξήζε, εθηχπσζε, δεκνζίεπζε θαη πψιεζε κέξνπο 

ή ηνπ ζπλφινπ απηψλ, απνθηψληαη επίζεο θαη γηα ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δ.Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε» ε νπνία εθφζνλ ην επηζπκεί ζα κπνξεί λα ηα δηαζέηεη κε 

ηνπο δηθνχο ηεο φξνπο. 

 

Άξζξν 20 Ρξφπνο Ξιεξσκήο 

1. Ζ θαηαβνιή ησλ πιεξσκψλ πξνο ηνλ Αλάδνρν, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, 

νξίδεηαη σο εμήο: 

 Ρν 30% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ, σο 

Ξξνθαηαβνιή, κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο. 

 Ρν 70% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή- Θαιή 

Ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ (Άξζξν 22) θαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο. 

2. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηηο σο άλσ πιεξσκέο απνηειεί ε θαηαβνιή απφ ηελ 

Δπνπηεχνπζα Αξρή, ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί. 

3. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε ΔΟΥ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν 

πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

4. Γηα ηελ πιεξσκή ν Αλάδνρνο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη πέξαλ ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην Άξζξν 21, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

 Ρηκνιφγηα Ξαξνρήο πεξεζηψλ θαηά πεξίπησζε. 

 Απφδεημε είζπξαμεο γηα ην πνζφ πιεξσκήο. 

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

θαη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πιεξσκήο ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ζε 

ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:  

 Ρξάπεδα:   ………………………………......... 

 Αξηζκφο Ινγαξηαζκνχ:  ……………………………………. 

 πέξ:    …………………….........................  
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Άξζξν 21 Δγγπήζεηο  

1. Κεηαμχ άιισλ, ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ππνρξέσζή ηνπ λα πξνζθνκίζεη:  

I) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: Νη πξνζθνξέο ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο χςνπο 5% επί ηνπ αλψηαηνπ 

νξίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, 

ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ππγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο είλαη: 

Γέθα ελλέα ρηιηάδεο εμήληα πέληε Δπξψ (19.065,00€). 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζα επηιεγεί σο Αλάδνρνο 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

θαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ησλ ππνινίπσλ δηαγσληδνκέλσλ επηζηξέθνληαη ζε απηνχο 

εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ 

έξγνπ.  

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο σο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν 

δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ή λα 

εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, κπνξεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ λα θαηαπέζεη 

ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ ή/θαη λα θεξπρζεί έθπησηνο. 

Ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ κε ππαηηηφηεηά ηνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο λφκνπο θπξψζεηο. 

II) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο: Ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν 

δηαγσληζκφο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο χςνπο 

10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) κήλεο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ 

έξγνπ, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην Άξζξν 22 ηεο παξνχζαο. Ζ εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο 

ή πιεκκεινχο άζθεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ην ΔΘΡ/ΔΗΔ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Αλαδφρνπ ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απαηηήζεη θάζε άιιε δεκία, θαη λα 

πξνρσξήζεη ζε έθπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

ΗΗΗ) Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο: Ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν, 

είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαη θαηά ηελ 

επηζηξνθή ηεο Δγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο, λα θαηαζέζεη κία εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη πξνζθέξεη. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 1 

ηεο παξνχζαο θαη ην πνζφ ηεο, ίζν κε ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηνπ έξγνπ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. Ζ εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπλφινπ ή κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ, ε νπνία δελ έρεη απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ 

Αλάδνρν ζπκθσλα κε ηνπο φξνπο Δγγχεζεο Θαιήο Ιεηηνπξγίαο, ην ΔΘΡ/ΔΗΔ 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε έθπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ή κέξνπο 

απηήο. 
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2. Ξξνδηαγξαθέο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

ιεο νη σο άλσ εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ 

πεξηβάιινληαη πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Ρελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

 Ρνλ εθδφηε. 

 Ρν λνκηθφ πξφζσπν πξνο ην νπνίν απεπζχλνληαη. 

 Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

 Ρν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε θαη κε ηε ξήηξα φηη θαιχπηνληαη θαη ηφθνη, 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

 Ρελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

 Ρν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ηνλ ηίηιν ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπ, ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. 

 ηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ν εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

 ηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ θαη φηη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή 

έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) 

εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

 ηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Ρν ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηαθήξπμε).  

 ηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο 

ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ. Ρν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη 

λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

 ηη ε εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε θαη 

χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

 Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

3. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ απηφ ην 

δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ –κειψλ. Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ 

έρνπλ εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Πε πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε φξνπ ηεο μελφγισζζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

δηαθέξεη απφ ηελ απφδνζε ηεο ζηελ ειιεληθή, ε ειιεληθή κεηάθξαζε ππεξηζρχεη ηνπ 

πξσηφηππνπ θεηκέλνπ.  

4. Πε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη σο άλσ εγγπήζεηο κπνξεί λα 

θαιχπηνληαη απφ κία ή απφ πεξηζζφηεξεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ ζα αλαθέξνπλ φια 

ηα κέιε ηεο Έλσζεο, ην δε άζξνηζκα ηνπο ζα θαιχπηεη ην ζπλνιηθφ πνζφ θάζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

 

Άξζξν 22 Ρφπνο θαη Ρξφπνο παξαιαβήο ηνπ Δμνπιηζκνχ 

1. Ζ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζην ρψξν ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ηνπ 

ΔΘΡ/ΔΗΔ. 

2. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ έρεη νξηζηεί απφ 

ην ΔΘΡ/ΔΗΔ, Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, ε νπνία ζα παξαιάβεη νξηζηηθά θαηά ην ρξφλν πνπ 

παξαδίδεηαη, ην παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.  
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3. Ρν έξγν ηνπ Αλαδφρνπ παξαθνινπζείηαη, θαζνδεγείηαη θαη εγθξίλεηαη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ζρεηηθέο εηζεγήζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πεπζχλνπ ηνπ έξγνπ. 

4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο θαη λα 

δηεπθνιχλεη ζην έξγν ηνπο ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

5. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ Ξξαθηηθφ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  

6. Αλαιπηηθά ν ηξφπνο εθηέιεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα 

πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ην παξαδνηέν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

Άξζξν 23 Ξνηληθέο Οήηξεο 

Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 

ηεο παξνχζαο θαη φπσο απηνί ζα δηακνξθσζνχλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ην ΔΘΡ δηθαηνχηαη λα εθαξκφζεη αλαινγηθά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ξ.Γ. 118/2007. 

 

Άξζξν 24 Δπζχλε κειψλ ηεο έλσζεο 

1. Θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξέπεη λα πιεξνί αλάινγα ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 8 ηεο παξνχζαο θαη λα ππνβάιεη φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 11 ηεο παξνχζαο 

2. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε. Πηελ 

πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη 

ν θαζέλαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο.  

3. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν έλαληη ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, 

κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην 

ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε 

ηελ ίδηα ηηκή.  

5. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε 

ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Νη ππφινηπνη θνξείο ηεο θνηλνπξαμίαο / έλσζεο 

ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ππνθαηάζηαζε ηνπ εμεξρφκελνπ κέξνπο 

κε εηαίξν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνχην ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ 

6. Ρν ΔΘΡ/ΔΗΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν, φηαλ απηφο είλαη 

έλσζε, λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή, φηαλ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ. ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Άξζξν 25 Ρερληθή πξνζθνξά 

Νη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 12 ηεο παξνχζαο. 

Νη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή θαη 

πεξηερφκελν: 

 

Κέξνο 1ν: Πχλνςε θαη Ρερληθή Ξεξηγξαθή 

1. Ξίλαθεο πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ ρσξίο ηηκέο. 

Θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή ζε κνξθή πηλάθσλ ρσξίο ηηκέο, αθνινπζψληαο ηα ππνδείγκαηα ησλ 

Ξηλάθσλ Ππκκφξθσζεο 1 έσο θαη 12 (Ξαξάξηεκα 4).  

Ζ θαηαγξαθή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε είδνπο, ηνλ 

θσδηθφ θαηαζθεπαζηή (part number) γηα θάζε είδνο, ψζηε απηφ λα πξνζδηνξίδεηαη 

κνλνζήκαληα, ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα (ζε ηεκάρηα ή άιιε θαηάιιειε κνλάδα 

κέηξεζεο), θαη πξναηξεηηθά ζρφιηα γηα ηελ θαιχηεξε πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ. Πε 

πεξίπησζε πνπ ηα δεηνχκελα είδε ηνπ Ξίλαθα «ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ & 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ» πξνζθέξνληαη ζε αξζξσηή δηάηαμε, δειαδή απνηεινχληαη απφ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνζπζηήκαηα, θαηαγξάθνληαη έλα πξνο έλα φια ηα 

ππνζπζηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηειηθά ην δεηνχκελν απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

είδνο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα δεηνχκελα αληηθείκελα ηνπ εμνπιηζκνχ (φπσο 

απηά νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα 1 θαη Ξαξάξηεκα 4) δελ πξνζθέξεηαη, αλαθέξεηαη σο 

πνζφηεηα ν αξηζκφο «0» θαη ηεθκεξηψλεηαη ζηα ζρφιηα ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ζπκβαίλεη απηφ. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε πξνζθνξά, αζάθεηα ζηνλ πξνζθεξφκελν 

εμνπιηζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ Ξηλάθσλ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο 1 θαη ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 4 θαζψο θαη ηνπ Ξίλαθα Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο, ε πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε. 

2. Σξνλνδηάγξακκα - Νκάδα Έξγνπ. 

Γίλεηαη ην πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην Ξαξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο. Δίλαη 

επηζπκεηφ ην πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα λα είλαη βξαρχηεξν ζε δηάξθεηα απφ ηα 

κέγηζηα κεγέζε πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα 1. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ε νκάδα 

ησλ αηφκσλ πνπ πξνηείλεηαη λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαη 

ηεθκεξηψλεηαη ε ζρεηηθφηεηα απηήο κε ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα (φρη 

κεγαιχηεξα ησλ ηξηψλ ζειίδσλ γηα θάζε άηνκν).  

3. Κεζνδνινγία πινπνίεζεο 

Ξεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ 

έξγνπ. Ξεξηγξάθνληαη νξφζεκα θαη παξαδνηέν θαζψο θαη νη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ. 

 

Κέξνο 2ν: Αλάιπζε πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ 

Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο. 

1. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπκπιεξψλνληαη νη 

Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα 4.  

2. Πηελ ζηήιε „Απάληεζε Ξξνκεζεπηή‟, ν ππνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο ζα θαηαγξάςεη ΛΑΗ 

ή ΝΣΗ. ζεο πξνδηαγξαθέο ζηε ζηήιε ηνπ πίλαθα κε ηνλ ηίηιν «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρνπλ 

απαηηήζεηο ηεο κνξθήο «Λα αλαθεξζεί...», δελ είλαη απαξαίηεην λα ηηο θαιχπηεη ε 

πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. ιεο νη ππφινηπεο πξνδηαγξαθέο ζεσξνχληαη 
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ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΔΠ σο πξνο ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ κε επαξθήο θαη 

ηεθκεξησκέλε θάιπςή ηνπο, επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.  

3. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα 

παξερφκελα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνηρεία θαηά ηελ δηαδηθαζία ηερληθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Άξζξν 26 Νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

1. Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 12 ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ην 

πφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 5. 

2. Ν Ξίλαθαο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ίδηνο θαη λα πξνζθέξεη αθξηβψο ηνλ ίδην 

κε ηνλ Ξίλαθα «ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ & ΞΖΟΔΠΗΥΛ» ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο 4 κε πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ηελ πξνζζήθε ησλ επηπιένλ ζηειψλ γηα ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

3. Ν ΦΞΑ ζα αλαθέξεηαη κφλν κία θνξά ζην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζε 

μερσξηζηή γξακκή. 

4. Γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηζρχνπλ επηπιένλ νη φξνη ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο 

Ξξνθήξπμεο.  

5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπίζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξνπο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

6. Ρνλίδεηαη φηη ε κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. 

 



 

ΔΘΡ/ΔΗΔ  EPSETKD0801    Πει. 31 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

Άξζξν 27 Πηάδηα Αμηνιφγεζεο ησλ Ξξνζθνξψλ 

1. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ζα πξνβεί ζηα παξαθάησ: 

1.1. Έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ φπσο 

αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. 

1.2. Έιεγρν, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ θαη γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

1.3. Έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο. 

1.4. Θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο κε βάζεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 32 ηεο 

παξνχζαο. 

1.5.  Έιεγρν ησλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ νηθνλνκνηερληθήο 

επάξθεηαο θαηά πεξίπησζε, πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, φπσο αλαθέξνληαη 

ζηo Άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. 

2. Θαηά ηε θάζε ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ 

ζπκκεηνρήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ζεκείν 1.1. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ), ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ειέγμεη θαη ζα εθηηκήζεη εάλ ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή επάξθεηα 

ηεθκεξηψλνπλ ή φρη ηελ επάξθεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λα πινπνηήζεη ην έξγν κε 

επηηπρία. Πε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θξηζεί ηθαλφο, ε πξνζθνξά ηνπ 

δελ αμηνινγείηαη ζε επφκελα ζηάδηα θαη ηνπ επηζηξέθεηαη ε ηερληθή θαη ε νηθνλνκηθή 

ηνπ πξνζθνξά. 

3. Πε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηελ άπνςή ηεο γηα ηελ 

απφξξηςε ή πξφθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηα επφκελα ζηάδηα αμηνιφγεζεο θαη ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ζην Αξκφδην ξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο έγθξηζε.  

4. Ξξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο είλαη 

αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή παξνπζηάδνπλ νπζηψδε 

απφθιηζε απφ φξνπο ηεο πξνθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο. 

5. Πε θάζε ζηάδην, πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη επηζηξέθνληαη πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα θαη δελ αμηνινγνχληαη πεξαηηέξσ. 

6. Ρν ηειηθφ ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ππνςήθην πνπ 

παξνπζίαζε αληίζηνηρα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απφ 

ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ΔΘΡ.  
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Άξζξν 28 Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο  

 

Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε εθηφο απφ ηελ ηηκή, ηα θξηηήξηα 

ησλ Νκάδσλ Α‟, Β‟ Γ‟ θαη Γ‟ (βιέπε Ξίλαθα θξηηεξίσλ βαζκνινγίαο). 

 

Ξίλαθαο θξηηεξίσλ βαζκνινγίαο 

ΘΥΓ. ΑΜΗΝΙΝΓΝΚΔΛΝ ΠΡΝΗΣΔΗΝ 

% ΠΛ/ΘΖΠ 

ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΒΑΘΚ/ΓΗΑΠ 

ΝΚΑΓΑ Α’ Αξηηφηεηα θαη πιεξφηεηα 

Α.1. Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο πξφηαζεο- Δπάξθεηα 

Ρεθκεξίσζεο 

15% 

ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ Α’ 15% 

ΝΚΑΓΑ Β’ Δμνπιηζκφο θαη παξαδνηέα 

Β.1. Ρερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο 

εμνπιηζκνχ 

25% 

Β.2. Ξαξαδνηέα πιένλ ησλ ειάρηζησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

10% 

ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ Β’ 35% 

ΝΚΑΓΑ Γ’ Όξνη, πνηφηεηα, ππνζηήξημε θαη εγγχεζε 

Γ.1. ξνη, πνηφηεηα, νξγάλσζε θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ππνζηήξημεο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

25% 

Γ.2. ξνη, πνηφηεηα, νξγάλσζε θαη ραξαθηεξηζηηθά 

πξνγξάκκαηνο πεξηνδηθψλ ζπληεξήζεσλ 

10% 

 ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ Γ’ 35% 

ΝΚΑΓΑ Γ’ Γηαρείξηζε θαη νκάδα έξγνπ 

Γ.1. 
Πχλζεζε νκάδαο έξγνπ - Θάιπςε ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ   

10% 

Γ.2. Νξγαλσηηθφ ζρήκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

πξνζδηνξηζκφο θαζεθφλησλ, δηνίθεζε έξγνπ 

5% 

 ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ Γ’ 15% 

 

Ζ πξνζθνξά νθείιεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αληίζηνηρα ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 θαη ζηνπο Ξίλαθεο 

Ππκκφξθσζεο ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 4 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα απνηειεί ηε ζηαζκηζκέλε 

ηερληθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο. 
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Άξζξν 29 πνινγηζκφο ηηκήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Ζ ηηκή πνπ ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε (Θ) ζα είλαη ην ηίκεκα γηα ην ζχλνιν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν 

«ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ» ηνπ Ξίλαθα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (βι. πφδεηγκα Ξίλαθα 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 5) γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ δεηνχληαη. Ρπρφλ πξνζθεξφκελα πξναηξεηηθά είδε θαη 

ππεξεζίεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο Θ. 

Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπζηψδεο απφθιηζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο Ρερληθήο θαη 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πε πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά θαίλνληαη 

αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ηφηε ε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, πξηλ απνξξίςεη ηηο Ξξνζθνξέο απηέο, δεηά εγγξάθσο 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ζχλζεζε ηεο Ξξνζθνξάο πνπ απηή θξίλεη ζθφπηκεο, θαη εμαθξηβψλεη 

απηή ηελ ζχλζεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δνζείζεο δηεπθξηλίζεηο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

θαη Αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηεο, ηηο επεμεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκία 

ηεο κεζφδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο, ή ηελ πξσηνηππία 

ηνπ ζρεδίνπ πνπ πξνηείλεηαη, ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν 

πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ. Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ 

ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 55 ηεο Νδεγίαο 

2004/18/ΔΘ. 

 

Άξζξν 30 Ξαξνπζηάζεηο ησλ Γηαγσληδφκελσλ 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, φινη νη δηαγσληδφκελνη, 

εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ έρνπλ απνθιεηζζεί, ελδέρεηαη λα θιεζνχλ γηα κία παξνπζίαζε / 

ζπλέληεπμε κεηά απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, ε νπνία δελ αμηνινγείηαη. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ηέηνηα απφθαζε, γηα ηηο 

παξνπζηάζεηο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ πεχζπλν Έξγνπ, 

ζπλνδεπφκελν απφ ην πνιχ δχν άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

πξνζθνξάο θαη ην πνιχ ηξία άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ θχξηνπο ξφινπο ζε 

πεξίπησζε πνπ ην έξγν θαηαθπξσζεί ζηνλ δηαγσληδφκελν. 

 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ν δηαγσληδφκελνο ζα θιεζεί λα εμεγήζεη ή λα 

ζρνιηάζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζε 

φινπο ηνπο ππνςεθίνπο. Πε θακία πεξίπησζε ζηελ ζπλάληεζε απηή δελ ζα πξέπεη 

λα γίλεη αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.  

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ελεκεξψζεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο σο πξνο ηνλ ηφπν θαη 

ρξφλν ησλ παξνπζηάζεσλ, κία εβδνκάδα λσξίηεξα. 

 

Άξζξν 31 Ρειηθή Θαηάηαμε πξνζθνξψλ 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη 

κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο, έρνπλ ιάβεη βαζκνινγία 

κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 70% ηνπ βαζκνχ πνπ έρεη θαηαθπξσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε 

κέγηζηε βαζκνινγία κεηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο 

φξνπο ηεο Ξξνθήξπμεο. 

 

Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηελ 

πςειφηεξε ζηαζκηζκέλε ηηκή (Ι). 

 

 

φπνπ, 

 

Ι = 70% ×   Τ   + 30% ×  K min 
               T max                K 
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T: ε ζηαζκηζκέλε ηερληθή βαζκνινγία πξνζθνξάο, 

Tmax: ε ζηαζκηζκέλε ηερληθή βαζκνινγία ηεο αμηνινγεζείζαο σο θαιχηεξεο Ρερληθήο 

Ξξνζθνξάο (δει. απηή πνπ ζπγθέληξσζε ηε κεγαιχηεξε ζηαζκηζκέλε ηερληθή βαζκνινγία 

Ρ), 

Θ: θφζηνο πξνζθνξάο, 

Kmin: θφζηνο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε ε Ρηκή Ξξνζθνξάο. 

 

ια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνιφγεζεο, βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε 

βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. 

Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 

120 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο 

κεηψλεηαη κέρξη 80 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο νη Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ έρνπλ θξηζεί σο 

επνπζηψδεηο θαη ε πξνζθνξά σο ηερληθά απνδεθηή. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί 

κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ 

ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. 

Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 80 έσο 120 βαζκνχο. 

 

Ηζνδπλακία πξνζθνξψλ 

Ξξνζθνξέο πνπ ηειηθά ππνινγίδνληαη λα έρνπλ ίζνπο ιφγνπο Ι, ζεσξνχληαη σο ίζεο. Πε 

πεξίπησζε ηζνβαζκίαο φηαλ ν ίδηνο ιφγνο Ι αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

πξνζθνξέο, απηέο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο Ρερληθήο βαζκνινγίαο. 
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Ξαξάξηεκα 1. Ρερληθή Ξεξηγξαθή Έξγνπ θαη Ξξνδηαγξαθέο 

 

1. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

Δηζαγσγή 

Ρν Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο (ΔΘΡ) είλαη ν εζληθφο νξγαληζκφο γηα ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ζε ζέκαηα έξεπλαο, επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Έρεη 

αλαπηχμεη ππνδνκέο δηάζεζεο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ 

ησλ νπνίσλ παξέρεη ππεξεζίεο πξνο έλα επξχηαην ζχλνιν ρξεζηψλ, απνηειψληαο θνκβηθφ 

ζεκείν πιεξνθφξεζεο θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Ρερλνινγία. 

Ζ πξάμε κε ηίηιν «Δζληθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο/Θνηλσληθά 

Γίθηπα – Ξεξηερφκελν Ξαξαγφκελν απφ Σξήζηεο» ζα ελζσκαηψζεη εξγαιεία θαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηελ παξνρή, νξγάλσζε θαη ζπγθέληξσζε 

επηζηεκνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ δηαδηθαζηψλ ςεθηνπνίεζεο, 

απηναξρεηνζέηεζεο θαη ζπζζψξεπζεο ηνπ, έρνληαο σο έλα απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο  ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ κε πςειφ βαζκφ, αζθάιεηαο, δηαζεζηκφηεηαο θαη 

αθεξαηφηεηάο. Απηφ ην πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο είλαη απαξαίηεηνο 

φξνο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ αλνηθηήο πξφζβαζεο κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ απφ ρξήζηεο 

θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ, γηα ηελ θάιπςε πνιιαπιψλ αλαγθψλ, απφ κεγάιν 

αξηζκφ ρξεζηψλ. 

Νη ππνδνκέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο πξάμεο 

ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ ππνδνκή ηνπ Δζληθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Έξεπλαο θαη 

Ρερλνινγίαο (ΔΞΠΔ+Ρ), ην νπνίν απνηειεί ηελ θεληξηθή ππνδνκή παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

EKT, θαη ζα θηινμελεζνχλ ζε θπζηθφ επίπεδν ζην πνινγηζηηθφ Θέληξν (Datacenter) πνπ 

δηαζέηεη ην Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηφρνπ 

δηάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ κε πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο, δηαζεζηκφηεηαο 

θαη αθεξαηφηεηαο ην παξφλ έξγν ζα πινπνηήζεη ηηο απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο ζην θξίζηκν 

επίπεδν ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο, ζην 

επίπεδν ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ (Datacenter) κέζσ ησλ νπνίσλ 

ζα παξαζρεζεί ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ ΔΞΠΔΡ-ΘΓ, κε ηελ πξνκήζεηα, 

εγθαηάζηαζε θαη νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ γηα ηελ έθηαθηε θαη αδηάιεηπηε παξνρήο ηζρχνο 

αζθαιείαο ζηα αλαγθαία επίπεδα, ηελ επαχμεζε ηνπ επηπέδνπ θπζηθήο αζθάιεηαο γηα κηα 

ζεηξά πηζαλψλ θηλδχλσλ, ηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ςχμεο, κε ηελ βειηηζηνπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηηο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζε ηεο ππνδνκήο θαη κε ηελ εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ ηερλνινγηψλ Ξξάζηλεο 

Ξιεξνθνξηθήο (Green IT). Ρν έξγν ζα δεκηνπξγήζεη θπζηθή ππνδνκή κε ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο αζθάιεηαο, δηαζεζηκφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο 

δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απαηηεί ε πξάμε, αμηνπνηψληαο θαη επαπμάλνληαο ηελ 

ππάξρνπζα ππνδνκή πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ  ηνπ ΔΘΡ. 
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πάξρνπζα θαηάζηαζε 

Ρν πνινγηζηηθφ Θέληξνπ (Datacenter) ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Ρεθκεξίσζεο, ζηεγάδεηαη ζην 

ηδηφθηεην θηήξην ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ θαη απνηειεί ηελ θπζηθή ππνδνκή 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Έξεπλαο θαη 

Ρερλνινγίαο, ελψ ζηεγάδεη επηπξφζζεηα θαη ηνλ θφκβν HellasGrid06. 

Βξίζθεηαη ζην ππφγεην ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΘΡ, έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ σθέιηκνπ ρψξνπ 

ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ 178m2 θαη ζπλνιηθφ εκβαδφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

βνεζεηηθψλ ρψξσλ δηαρείξηζεο θαη ςεθηνπνίεζεο 434m2. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο πθηζηάκελνπο ρψξνπο ππνδνκψλ πνινγηζηηθψλ Θέληξσλ ζηνλ Διιεληθφ 

Αθαδεκατθφ ρψξν, παξέρνληαο θξίζηκεο ππεξεζίεο ζηελ Διιεληθή Αθαδεκατθή θνηλφηεηα, 

απνηειψληαο κηα επέλδπζε ζεκαληηθήο αμίαο θαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Πε απηφλνκν ρψξν, ν 

νπνίνο δελ εκπιέθεηαη ζην έξγν, θηινμελείηαη επίζεο ν θφκβνο GR-IX/Pithos/GEANT ηνπ 

ΔΓΔΡ. 

Ρν πνινγηζηηθφ Θέληξν ππνζηεξίδεηαη απφ δχν επηκέξνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο παξνρήο, 

EKT01 θαη HG, κε δπλαηφηεηα θνξηίνπ εηζφδνπ 110KVA θαη 240KVA αληίζηνρα θαη 

ππαξρνπζα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ εμνπιηζκνχ 110KVA θαη 200KVA. Νη πίλαθεο δέρνληαη 

παξνρέο κέζσ θαισδίσζεσλ ΛΑ 4Σ75mm + 1Σ50mm θαη 5Σ300mm2  αληίζηνηρα απφ ην 

Γεληθφ Ξεδίν Ξαξνρήο Σακειήο Ράζεο ηνπ ΔΗΔ θαη απφ ζπζηνηρία παξαιιειηζκέλσλ Κ/Π 

ΣΡ 800KVA θαη 1ΚVA. 

Ζ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ .Θ. απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ θχξηα ππνζπζηήκαηα: 

1. Πχζηεκα ςχμεο 

Νλνκαζία πνζπζηήκαηα Ζιεθηξηθφο 

Ξίλαθαο 

Ξαξνρήο 

Τπθηηθή Ηζρχο 

CRACΑ 1 εζσηεξηθή κνλάδα STULZ 

ASD241A 

1 εμσηεξηθή κνλάδα STULZ 

KSV036X251A 

HG 22,9KW - 78200BTU/h 

CRACΒ 1 εζσηεξηθή κνλάδα STULZ 

ASD241A 

1 εμσηεξηθή κνλάδα STULZ 

KSV036X251A 

HG 22,9KW - 78200BTU/h 

CRACC 1 εζσηεξηθή κνλάδα STULZ 

ASD512A 

2 εμσηεξηθέο κνλάδεο STULZ 

KSV036X251A  

HG 46,1KW-157430BTU/h  

CRACD 1 εζσηεξηθή κνλάδα STULZ 

ASD512A 

2 εμσηεξηθέο κνλάδεο STULZ 

KSV036X251A  

ΔΘΡ01 46,1KW-157430BTU/h 

Πχλνιν 138KW 

CRAC0 – ζε 

ςπρξή 

εθεδξεία, 

πξψηε 

εγθαηάζηαζε 

1992 

1 εζσηεξηθή κνλάδα STULZ 

CCM-453A 

2 εμσηεξηθέο κνλάδεο STULZ 

MC151 

ΔΘΡ01 Γηαζέζηκα σο ςπρξή 

εθεδξεία: 

15,45kW – 

52476BTU/h 

(νλνκαζηηθή ηζρχο 

157.00BTU/h κηα κφλν 

απφ ηηο 3 κνλάδεο 

βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε ςπρξήο 

εθεδξείαο) 
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Ρα παξαπάλσ ζπζηήκαηα (εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ςπρξή εθεδξεία ην νπνίν παξακέλεη 

θιεηζηφ) βξίζθνληαη ζε θπθιηθή ελαιιαγή κέζσ ζπλδεδεκέλσλ ειεγθηψλ C7000, αλά δχν 

εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο.  

 

2. Ππζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο 

Νλνκαζία Ξίλαθαο 

Ξαξνρήο 

Ηζρχο Ξαξαηεξήζεηο 

UPSHG01 HG 40KVA πνζηεξίδεη απνθιεηζηηθά εμνπιηζκφ HG06. 

Έρεη ηνπνζεηεζεί ζε κεξηθψο απνκνλσκέλν 

ρψξν θαη δηαζέηεη επηπιένλ ηθξίσκα 

κπαηαξηψλ 

UPSHG02 HG 40KVA πνζηεξίδεη απνθιεηζηηθά εμνπιηζκφ HG06. 

Έρεη ηνπνζεηεζεί ζε κεξηθψο απνκνλσκέλν 

ρψξν θαη δηαζέηεη επηπιένλ ηθξίσκα 

κπαηαξηψλ 

UPSA ΔΘΡ01 8KVA Γαπέδνπ 

UPSB ΔΘΡ01 8KVA Γαπέδνπ 

UPSC ΔΘΡ01 10KVA Rack mounted 

UPSD ΔΘΡ01 10KVA Rack mounted 

UPSE/F ΔΘΡ01 2X16KVA Ξαξαιιειηζκέλν δεχγνο. Γελ έρεη 

δπλαηφηεηεο απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο, 

πξψηε εγθαηάζηαζε 2003. 

 

Κέζα πξνζηαζίαο 

 Ξπξαλίρλεπζε: Πχζηεκα VESDA κε πεξηκεηξηθή ζσιήλσζε δεηγκαηνιεςίαο ζην 

ρψξν. 

 Ξπξφζβεζε: Πχζηεκα FM200, δχν θηάιεο 210kg, κε ηέζζεξα ζπλνιηθά αθξνθχζηα, 

δχν θάησ απφ ςεπδνπάησκα θαη δχν ζηνλ θπξίσο ρψξν. 

 Έιεγρνο πξφζβαζεο: ζχζηεκα εηζφδνπ κε smart cards θαηαγξαθή ζηνηρείσλ εηζφδνπ 

– εμφδνπ κέζσ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο Cantech. 

 

Ξιεξνθνξίεο 

Πηε δηάζεζε ηνπ θάζε ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ ζα βξίζθνληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο 

εθφζνλ δεηεζνχλ εγγξάθσο: 

 Θάηνςε πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ κε δηάηαμε ηθξησκάησλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

εμνπιηζκνχ. 

 Ζιεθηξνινγηθφ ζρέδην πηλάθσλ παξνρήο EKT01 θαη HG. 

Δπίζεο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηνπο ρψξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεληθνχ Ξίλαθα Ξαξνρήο Σακειήο Ράζεο (ΓΞΣΡ) ηνπ ΔΗΔ θαη 

ηεο ζπζηνηρίαο Κ/Π ΣΡ, ζηηο ΣΣ/ΣΣ/2011 θαη ψξα ΣΣ.ΣΣ, ππφςε Γξα Ξαλαγηψηε 

Πηαζφπνπινπ. 
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2. Ξαξαδνηέα ηνπ έξγνπ (ππφ Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκφο θαη Ππλνδεπηηθέο 

πεξεζίεο) 

Γηα ηελ επαχμεζε ηεο θπζηθή ππνδνκήο πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο αζθάιεηαο, δηαζεζηκφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ απαηηεί ε πξάμε, ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη, εγθαηαζηήζεη, ζέζεη ζε 

ιεηηνπξγία ζπζηήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εθηειέζεη εξγαζίεο κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά 

θαη απαηηήζεηο: 

2.1. Πχζηεκα παξνρήο ηζρχνο αζθαιείαο - ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο – HZ. 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (Ζ/Ε) 

ηξηθαζηθήο εμφδνπ γηα ηελ παξνρή ηζρχνο αζθαιείαο (standby power) ζην Yπνινγηζηηθφ 

Kέληξν θαη ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ηελ ιεηηνπξγία ζε θαηάζηαζε δηαθνπήο παξνρήο ηζρχνο 

απφ ην δίθηπν θνηλήο σθειείαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ θαη πξνβιεπφκελνπ 

ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο ηνπ θαη βαζηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηνλ έιεγρν, δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηηζέκελσλ απφ 

ηελ πξάμε ππεξεζηψλ. 

Ρν Ζ/Ε ζα δηαζθαιίδεη ηελ ηξνθνδνζία ζπλνιηθνχ θνξηίνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ 

ηνπιάρηζηνλ 480KVA θαη ζα πξέπεη λα κπαίλεη απηφκαηα ζε πιήξε ιεηηνπξγία κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν (2) ιεπηψλ. Ζ απηνλνκία ηνπ Ζ/Ε ζε θαχζηκα ζα 

πξέπεη λα είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ 18 ψξεο. 

Ρν Ζ/Ε θαη ε δεμακελή θαπζίκσλ ζα εγθαηαζηαζνχλ εμσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ ηνπ ΔΗΔ, ζε 

βάζε πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θαη ζε ρψξν παξαθείκελν κε ππάξρσλ 

Ζ/Ε ην νπνίν ππνζηεξίδεη απνθιεηζηηθά ηνλ ρψξν GRIX-GEANT. Ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

Ζ/Ε ζα πεξηθξαρηεί γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη ζα θσηηζηεί θαηάιιεια, ελψ ζα 

πξνκεζεπηνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ δχν θάκεξεο παξαθνινχζεζεο IP πνπ ζα δηαζπλδεζνχλ 

κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν δηαρείξηζεο Ethernet ηνπ θνξέα. Ρν Ζ/Ε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ερνκνλσηηθφ θάιπκκα ψζηε λα βξίζθεηαη ζηα απνδεθηά απφ ηνπο δηεζλείο 

θαη εζληθνχο θαλνληζκνχο φξηα ζνξχβνπ θαη λα ηνπνζεηεζεί κε δηάηαμε ηέηνηα ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε νξζή παξνρή ηνπ ζε αέξα. Ρν Ζ/Ε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απηφκαην 

πίλαθα ειέγρνπ γηα ηελ απνκφλσζή ηνπ απφ ην δίθηπν θνηλήο σθειείαο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Ν πίλαθαο ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

απηφκαηνπο δηαθφπηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη φξγαλα ελδείμεσλ. 

Ρν Ζ/Ε είλαη ηζρπξά επηζπκεηφ λα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα απνκαθξπζκέλεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ κε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηθηπαθήο πξφζβαζεο 

HTTP/WEB κέζσ ελζχξκαηνπ δηθηχνπ. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη δίθηπν 

αζζελψλ ξεπκάησλ θαηάιιειν γηα εμσηεξηθφ ρψξν γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ θαη ησλ θακεξψλ αζθαιείαο κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν 

δηαρείξηζεο ηνπ θνξέα. 

 

2.2. Ξηλάθαο Κεηαγσγήο - SWI 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη πίλαθα κεηαγσγήο ν 

νπνίνο ζα ηξνθνδνηεί ηνπο 4 επηκέξνπο ηξηθαζηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο νη 

νπνίνη ζα πξέπεη θαη λα πξνζηαηεχνληαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο παξνρήο ηζρχνο απφ ην 

δίθηπν θνηλήο σθέιεηαο. Νη επηκέξνπο ηξηθαζηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεπζνχλ είλαη: 

 3 επηκέξνπο πίλαθεο δηαλνκήο (EKT01, EKT02 θαη HG) πνπ παξέρνπλ ειεθηξηθή 

ηζρχ ζην πνινγηζηηθφ Θέληξν.  

 1 επηκέξνπο πίλαθα δηαλνκήο (ΞΝ) πνπ παξέρεη ηζρχ ζε ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα 

γηα ηνλ έιεγρν θαη δηαρείξηζε ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη 

ππνζηήξημε ησλ παξερφκελσλ απφ ηελ πξάμε ππεξεζηψλ. 

Ν πίλαθαο κεηαγσγήο ζα δέρεηαη σο είζνδν παξνρή απφ ηελ ζπζηνηρία Κ/Π ΣΡ ηνπ ΔΗΔ 

(ΓΔΖ) θαη απφ ηελ έμνδν ηνπ Ζ/Ε. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ζα κεηαγάγεη ην θνξηίν ηεο 

εμφδνπ απφ ηελ παξνρή ΓΔΖ πξνο ηελ παξνρή Ζ/Ε, ε νπνία θαη ζα εθθηλεί απηφκαηα. Ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο κπνξεί λα πξνηείλεη ιχζεηο ψζηε ην θνξηίν πνπ αθνξά θαηεπζείαλ ην 

ππνινγηζηηθφ θέληξν (EKT01, EKT02 θαη HG) λα απνθηά κεγαιχηεξε επηιεθηηθφηεηα έλαληη 
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ηνπ θνξηίνπ ΞΝ, πνπ αθνξά γεληθέο ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο, ζε πεξίπησζε 

ππεξηάζεσλ, δπζιεηηνπξγηψλ θιπ. Ζ κεηαγσγή ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη ρεηξνθίλεηα. 

Ν αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη απηνκαηηζκφ κε ηνλ νπνίν νη ελεξγνβφξεο κνλάδεο ζέξκαλζεο 

θαη αθχγξαλζεο ησλ κνλάδσλ ςχμεο CRAC A/B/C/D ψζηε θαηά ηε κεηαγσγή ζε ηζρχ απφ 

ην Ζ/Ε λα απελεξγνπνηνχληαη.  

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξνκεζεπηεί, κειεηήζεη θαη θαηαζθεπάζεη ηηο απαξαίηεηεο, 

θαισδηψζεηο, θαη απηνκαηηζκνχο κέζα ζε θαλάιηα, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνδηαγξαθφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελψ ζα γίλεη κεηαγσγή ζηνλ πξνζηαηεπφκελν πίλαθα 

ησλ ππαξρφλησλ παξνρψλ ησλ πηλάθσλ HG,EKT01 θαη ΞΝ. 

 

2.3. Θαισδηψζεηο παξνρήο ξεχκαηνο αζθαιείαο - CAB  

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, πξνκεζεπηεί θαη εγθαηαζηήζεη ηηο απαξαίηεηεο 

ηξηθαζηθέο θαισδηψζεηο γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ Ζ/Ε, ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο θαη ησλ 

πηλάθσλ δηαλνκήο θνξηίσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη, κε βάζε ηα δεηνχκελα επίπεδα ηζρχνο θαη 

ηηο δηαδξνκέο πνπ ππνδεηθλχνληαη. Ππγθεθξηκέλα απαηηνχληαη θαηά ειάρηζην νη παξαθάησ 

θαισδηψζεηο: 

 ΖΕ - Ξίλαθαο Κεηαγσγήο 

 ΓΞΣΡ (ΓΔΖ) - Ξίλαθαο Κεηαγσγήο 

 Ξίλαθαο Κεηαγσγήο – Ξηλάθαο ΔΘΡ02 

 Ξίλαθαο Κεηαγσγήο – Ξίλαθαο ΞΝ  

κε δηαζηαζηνιφγεζε ηέηνηα ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηνλ Ξίλαθα 

Ππκκφξθσζεο 3 θνξηία. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη φπνηεο επηπιένλ 

θαισδηψζεηο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο παξνρήο 

ηζρχνο αζθαιείαο απφ ην Ζ/Ε. Ρα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαισδηψζεσλ (κήθνο) 

δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο 3, νη θαισδηψζεηο ζα πξέπεη λα δηέιζνπλ απφ 

πξνζηαηεπφκελν κεηαιιηθφ θαλάιη, ηα νπνία ζα ζεκαλζνχλ θαηάιιεια. Ρν αλαγξαθφκελν 

κήθνο δηαδξνκψλ είλαη θαηά πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε δηαδξνκή δηέιεπζεο 

ησλ θαισδηψζεσλ. 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θαισδίσζεο “Ξίλαθαο Κεηαγσγήο – Ξηλάθαο ΔΘΡ02” θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο εξγαζίεο ελεξγεηαθψλ βειηηψζεσλ ν αλάδνρνο είλαη επηζπκεηφ λα 

πξνκεζεπηεί θαη εγθαηαζηήζεη ςεπδνξνθή θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηεο θαισδίσζεο. Νη 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πεξηιακβάλνπλ: απνμήισζε 

ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαθψλ ςεπδνξνθήο, βάζεσλ πιαθψλ 

ζε κνξθή θαλάβνπ θαη ζηεξηγκάησλ ηνπνζέηεζεο ηνπο, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 60Σ60 

θαηάιιεια γηα ηελ ςεπδνξνθή θαη ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. Δπίζεο 

ζα πεξηιακβάλνπλ δηακφξθσζε νπψλ φπνπ απαηηείηαη γηα ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. Ρν 

εκβαδφλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ςεπδνξνθήο γηα ηελ θάιπςε ηεο δηαδξνκήο ηεο 

θαισδίσζεο απηήο είλαη πεξίπνπ 296m2. 

Κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ζέζε ησλ θαισδηψζεσλ ζε ιεηηνπξγία απφ ηνλ 

αλάδνρν κε θαηάιιεια φξγαλα ηα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαισδηψζεσλ θαη ζα γίλεη αλαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο 

επηηξεπφκελεο ηηκέο. Νη θαισδηψζεηο ζα αθνινπζνχλ ηνπο πξνβιεπφκελεο εζληθνχο θαη 

επξσπατθνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 

 

2.4. Ππζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο ηζρχνο – UPS  

Γηα ηελ ππνζηήξημε λένπ ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξνκεζεπηεί γηα ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξάμεο ζα γίλεη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δχν ζπζηεκάησλ 

πξνζηαζίαο θαη αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο UPS, ηξηθαζηθήο εηζφδνπ ελαιιαζζφκελνπ 

ξεχκαηνο θαη ηξηθαζηθήο εμφδνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Ρα ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο 

ηξνθνδνζίαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο double conversion (online), ελψ ε 

εγθαηάζηαζε θαη ε δηακφξθσζε ηνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ πςειφ βαζκφ 

εθεδξείαο. Ρν θάζε ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη εμνπιηζκφ ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 

40KVA. 
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Ρα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο ηζρχνο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε νη είζνδνη θαη έμνδνη ςπρξνχ/ζεξκνχ αέξα αληίζηνηρα 

λα βξίζθνληαη ζε θαηάιιειε ζέζε ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ ςπρξνχ 

– ζεξκνχ αέξα, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη πξνηεηλφκελεο βέιηηζηεο ηηκέο ιεηηνπξγίαο 

ζεξκνθξαζίαο.  

Ρν ζχζηεκα αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ 

πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ηξνθνδνζία ησλ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 7 

ιεπηψλ ζην κηζφ θνξηίν.  

Θάζε ζχζηεκα ζα παξέρεη δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηθηπαθήο δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ, θαη ιήςεο κεηξήζεσλ ιεηηνπξγίαο (πξαγκαηηθή/ζπλνιηθή ηζρχο εμφδνπ, εηζφδνπ 

θ.α.). Ζ πξφζβαζε ζηηο κεηξήζεηο απηέο ζα γίλεηαη κέζσ SNMP θαη δηεπαθήο HTTP/WEB. Ν 

αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο SNMP ΚΗΒ ζηνλ θάθειν 

ηεθκεξίσζεο ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ δηαζεζηκφηεηαο θάζε ζχζηεκα είλαη επηζπκεηφ λα 

ιάβεη είζνδν ηζρχνο απφ ελαιιαθηηθφ πίλαθα δηαλνκήο ηζρχνο (ΔΘΡ01 ή ηνλ λέν πίλαθα 

ΔΘΡ02). Δπίζεο, ζα αληηθαηαζηαζνχλ πιήξσο νη ππάξρνπζεο παξνρέο εμφδνπ ηνπ 

παξαιιειηζκέλνπ δεχγνπο UPSE/F απφ ηα ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηα UPS κε ηξφπν ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ θαη ε πςειή δηαζεζηκφηεηα ηεο παξνρήο 

ηζρχνο πξνο ηνλ ππνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ.  

Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ ηξνθνδφηεζε λένπ ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ, ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, πξνκεζεπηεί θαη εγθαηαζηήζεη αλεμάξηεην πίλαθα δηαλνκήο 

εμφδνπ γηα θάζε ζχζηεκα UPS, κε παξνρέο ηνπιάρηζηνλ 32A πξνο 5 λέα ηθξηψκαηα, ηηο 

απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο, αζθάιεηεο/δηαθφπηεο θαη βηνκεραληθνχο ξεπκαηνδφηεο παξνρήο. 

Θάζε λέν ηθξίσκα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη δχν ζπλνιηθά πιήξσο αλεμάξηεηεο κνλνθαζηθέο 

εηζφδνπο, απφ ηα ππφ πξνκήζεηα UPS. ιεο νη ειεθηξνινγηθέο θαισδηψζεηο ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζε θαηάιιεια κεηαιιηθά θαλάιηα, ηα νπνία ζα δηέξρνληαη θάησ απφ 

ην ςεπδνπάησκα ή ζε θαλάιηα ζηελ νξνθή. Δθφζνλ επηιεγεί ε ιχζε ηεο νξνθήο ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε απνθπγή θαηλνκέλσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ κε 

ππάξρνληα θαλάιηα αζζελψλ ξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν. 

 

2.5. Ξίλαθαο δηαλνκήο πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ – ΔΘΡ02 

Ν αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη λέν επηπξφζζεην ηξηθαζηθφ 

πίλαθα δηαλνκήο πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ κε ην αλαγλσξηζηηθφ ΔΘΡ02. Ν λένο πίλαθαο, ζα 

ρξεζηκεχζεη γηα ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ δηαζεζηκφηεηαο, κε ηελ παξνρή ελαιιαθηηθήο 

ηξνθνδφηεζεο ηζρχνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ, θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο λένπ 

ππνινγηζηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ είζνδνο ζα βξίζθεηαη ζηνλ πηλάθα 

κεηαγσγήο, ελψ ζα παξέρεη έμνδν ζηελ κηα επηκέξνπο κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο UPS. Γηα 

ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ ζα κεηαρζεί ζηνλ λέν πίλαθα επίζεο ππάξρσλ θνξηίν 

εμφδνπ φπσο θνξηίν θιηκαηηζηηθνχ CRACD ή άιιν ηζνδχλακν. Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη 

ηνπο απαξαίηεηνπο απφ ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιηνδηαθφπηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη Emergency Cut Off δηαθφπηε εμσηεξηθά ηνπ ρψξνπ.  

 

2.6. Ηθξίσκα 

Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη 10 ηθξηψκαηα ρσξηζκέλα ζε ηξείο επηκέξνπο νκάδεο. Ρν 

ζχλνιν ησλ ηθξησκάησλ (νκάδαο Α‟,Β‟,Γ‟) εηλαη ηχπνπ 19”, κε σθέιηκν βάζνο ≥ 100cm, 

θαη ειάρηζην σθέιηκν χςνο 42U, δηαηξεηεο πφξηεο κπξνζηά θαη πίζσ πνπ λα επηηξέπνπλ 

ηελ επθνιία πξφζβαζεο θαη κε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ηνπο, ελψ ζα δηαζέηνπλ επίζεο 

νπέο γηα ηελ δηέιεπζε απφ ην πάλσ θαη θάησ κέξνο θαισδηψζεσλ αζζελψλ θαη ηζρπξψλ 

ξεπκάησλ αληίζηνηρα. 

Γχν (2) απφ ηα ζπλνιηθά 10 ηθξηψκαηα ζα αλήθνπλ ζηελ Β' νκάδα. Θάζε ηθξίσκα απηήο 

ηεο νκάδαο ζα παξαδνζεί κε δχν πιήξσο αλεμάξηεηεο εγθαηεζηεκέλεο ελζσκαησκέλεο 

κνλάδεο παξνρήο ηξνθνδνζίαο (Power Distribution Unit – PDU) αλά ηθξίσκα. Ζ θάζε 

αλεμάξηεηε κνλάδα παξνρήο ηξνθνδνζίαο ζην θάζε ηθξίσκα ζα ιακβάλεη ηζρχ απφ 

δηαθνξεηηθή θάζε ηξνθνδνζίαο ησλ πξνκεζεχνκελσλ UPS κε βηνκεραληθφ ξεπκαηνδφηε 

32A. Ρα PDU πνπ ζα δηαηεζνχλ ζα εγθαηαζηαζνχλ κε ηξφπν πνπ λα κελ επεξεάδνπλ ηελ 
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ηνπνζέηεζε ηνπ ππφινηπνπ εμνπιηζκνχ θαη ζα βξίζθνληαη ζηελ φπηζζελ πιεπξά ηνπ 

ηθξηψκαηνο γηα επθνιφηεξε δηαρείξηζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. (Zero U PDUs). 

Θάζε PDU ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 20 ππνδνκέο IEC 320 C13 10Α θαη δχν ηνπιάρηζηνλ 

IEC 320 C19 10Α, ζα δηαζέηεη δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο κέζσ ησλ 

πξσηνθφιισλ HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP, SSH κέζσ δηαζχλδεζεο Ethernet, θαη 

δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο (on/off) αλά κεκνλσκέλν ξεπκαηνδφηε. 

Έλα (1) απφ ηα 10 ζπλνιηθά ηθξηψκαηα ζα αλήθεη ζηελ Γ' νκάδα θαη ζα πεξηιακβάλεη 2 

rack mounted PDU ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ ηξνθνδνζία απφ αληίζηνηρνπο ξεπκαηνδφηεο 

ηχπνπ shuko ζε απφζηαζε 5m πεξίπνπ θαη ζα έρνπλ κεγηζην ξεχκα 16A. Θάζε PDU ζα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ 8 εμφδνπο IEC 320 C13 10Α ελψ ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν καδί κε ην 

ηθξίσκα κεηαηξνπείο γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ 6 ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

ππνζηεξίδεη απνθιεηζηηθά shuko. Ρα παξερφκελα PDU ζα δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα 

απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο κέζσ ησλ πξσηνθφιισλ HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP, SSH 

κέζσ δηαζχλδεζεο Ethernet, θαη δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο (on/off) αλά 

κεκνλσκέλν ξεπκαηνδφηε. Θα παξαδνζνχλ επίζεο ηνπιάρηζηνλ 4 ζηαζεξά ξάθηα 

ηνπνζεηεκέλα ζην ηθξίσκα, γηα ηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ πνπ δελ ππνζηεξίδεη 

απεπζείαο ηνπνζέηεζε ζε ηθξίσκα.  

 

2.7. Πχζηεκα δηαρσξηζκνχ ζεξκνχ θαη ςπρξνχ δηαδξφκνπ γηα πεξηβαιινληηθά 

απνδνηηθή ςχμε – CON. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα επάξθεηαο ηεο αλαγθαίαο εγθαηεζηεκέλεο ςπθηηθήο 

ηζρχνο ν θνξέαο επηιέγεη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνεγκέλεο ηερληθέο 

“Ξξάζηλεο Ξιεξνθνξηθήο” (Green IT) θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηνπ, 

ψζηε λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ, κεηψλνληαο 

γηα ην ίδην επίπεδν ππνινγηζηηθνχ θνξηίνπ ηεο αλάγθεο ςπθηηθήο ηζρχνο πνπ απαηηνχληαη. 

Θχξην ζχζηεκα πνπ ζα επηηεπρζεί απηφ είλαη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δχν ζπζηεκάησλ 

γηα δηαρσξηζκφ δχν ςπρξψλ/ζεξκψλ δηαδξφκσλ ηθξησκαηνζεηξψλ ζην ππνινγηζηηθφ 

θέληξν θαη κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε ςχμε ηνπ ρψξνπ.  

Ρν θάζε ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηνλ πιήξε απνθιεηζκφ φισλ ησλ ξνψλ 

αλάκεημεο ςπρξνχ θαη ζεξκνχ αέξα ζηηο ηθξησκαηνζεηξέο, νη νπνίεο θαη κεηψλνπλ ηελ 

απφδνζε ςχμεο, θαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνινγηζηηθνχ 

Θέληξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 χςνο απφ βάζε ηθξησκάηνζεηξψλ σο νξνθή 2.83m ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο θαη 

2.48m ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ δνθνί, 

 χςνο ςεπδνπαηψκαηνο 30cm, 

 ειάρηζην βάζνο ππάξρνληνο ηθξηψκαηνο πνπ πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί: 65cm.  

πάξρνπλ δχν ζεηξέο ηθξησκάησλ, κεξηθψο πιήξεηο ζήκεξα κε 15 ηθξηψκαηα 19” 

δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ θαη κε δηαθνξεηηθφ χςνο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

απνθιεηζηνχλ γηα ξνέο αλάκεημεηο ςπρξνχ/ζεξκνχ αέξα. Ν αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψζεη ηηο 

ζεηξέο ηθξησκάησλ, κε βάζε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ παξφληνο έξγνπ (ηθξηψκαηα θαη ζχζηεκα 

UPS εθφζνλ ην επηιέμεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηθξησκαηνζεηξά) ψζηε λα δεκηνπξγήζεη 

δχν πιήξεηο ζεηξέο αληηθξηζηψλ ηθξησκάησλ Α‟ θαη Β„ κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 3,7m θαη 

4,3m αληίζηνηρα θαη ειάρηζην αξηζκφ ηθξησκάησλ ή /θαη ζηνηρείσλ UPS ζε θάζε ζεηξά 12 

θαη 14 αληίζηνηρα. 

Ρν UPS θαη φια ηα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δηάηαμε ηέηνηα ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο βέιηηζηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη 

κεκνλσκέλεο πεξηνρέο ςχμεο. Ρν πξνο πξνκήζεηα ζχζηεκα UPS είλαη επηζπκεηφ λα 

ηνπνζεηεζεί κέζα ζηελ ςπρξή πεξηνρή, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη λα αηηηνινγεζεί 

αλαιπηηθά ε θαηαιιειφηεηα ηεο ηνπνζέηεζεο. Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηελ ζρεηηθή επηινγή ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο UPS ζε ζρέζε κε ην 

ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ. 

Ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη θαη πινπνηήζεη πιήξσο εμνπιηζκφ θαη αιιαγέο ζην ππάξρσλ 

ζχζηεκα ππξφζβεζεο FM200, ππξαλίρλεπζεο VESDA θαη ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ 

CRAC A/B/C/D ψζηε λα επηηεπρζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε κέγηζηε απφδνζε απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ λέα δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο 
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ιχζεο ζα γίλεη κε βάζε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη θπιιάδηα/ζπζηάζεηο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ. 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ηεθκεξηψζεη ηελ επηινγή ηνπ γηα ζχζηεκα Hot Isle ή Cold Isle 

Containment.  

Ρέινο ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη 6 πιάθεο ςεπδνδαπέδνπ αλά ζχζηεκα (12 ζπλνιηθά 

δει.) δηαζηάζεσλ 60X60 πςειήο παξνρήο αέξαο κε πεξζίδεο γηα ηελ ξπζκηδφκελε παξνρή 

αέξα ζηνλ ρψξν ηνπ ςπρξνχ δηαδξφκνπ. 

 

2.8. Γηάηαμε παξαθνινχζεζεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο - MON  

Ν θνξέαο έρεη πινπνηήζεη δηάηαμε παξαθνινχζεζεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο γηα θάζε 

πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ θαη κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε, 

δηαρείξηζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ηζρχνο, απνηεινχκελε απφ κεηξεηέο 

ηζρχνο Schneider Electric PM210 θαη ζπγθεληξσηή/gateway IP Schneider Electric EGX300.  

Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ηξηθαζηθέο κεηξεηηθέο δηαηάμεηο γηα 

παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, κε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο 

παξαθνινχζεζεο απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν θαη κέζσ ζπζηήκαηνο Web/HTTP. Νη κεηξεηηθέο 

δηαηάμεηο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα ζεκεία:  

 Ξίλαθα Κεηαγσγήο - SWI 

 Λένπ πίλαθα δηαλνκήο πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ – ΔΘΡ02 

 Δίζνδνο πίλαθα ππνζηήξημεο ΞΝ 

Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ζε γξαθηθή δηεπαθή WWW λα απνζεθεχεη αξρείν θαη 

λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα απνκαθξπζκέλε κεηαθφξησζε κέζσ FTP, κεηξήζεσλ γηα: 

 Έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλά θάζε 

 Ράζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλά θάζε 

 Kαηαλαιηζθφκελε πξαγκαηηθή θαη αεξγήο ηζρχο 

 Ξξαγκαηηθή θαη άεξγε θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα κε ζπκβαηή κε πξφηππα 

αθνινπζνχκελα απφ ΓΔΖ  

Ν Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ηελ απαξαίηεηε θαισδίσζε γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ 

κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηελ πξφζβαζε ηνπο κέζσ HTTP/FTP πάλσ απφ ην δίθηπν 

Ethernet ηνπ θνξέα ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί. 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ππάξρνληνο 

Gateway Scheider Electric EGX300 γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ δηαηάμεσλ.  

 

2.9. Πεκείν ειέγρνπ θπζηθήο πξφζβαζεο - ACC 

Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ζεκεία ειέγρνπ θπζηθήο πξφζβαζεο ζε 5 

επηκέξνπο ζεκεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε, δηαρείξηζε, έιεγρν θαη 

αλάπηπμε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο ππνδνκήο 

ΔΞΠΔΡ. 

Ρα ζεκεία ειέγρνπ πξφζβαζεο βξίζθνληαη: 

 3 ζην ππφγεην γηα δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθνχ πξνο ςεθηνπνίεζε. 

 1 ζην ηζφγεην Βηβιηνζήθεο ΔΗΔ γηα αξρείν πιηθνχ.  

 1 ζε ηζφγεην ζην ρψξν παξνπζηάζεσλ θαη εθπαίδεπζεο. 

Ρν ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο ζα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή κφλν εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ κέζσ εηδηθήο θάξηαο. Δίλαη επηζπκεηφ 

λα ππάξρεη θαηαγξαθή εηζφδνπ ζε θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ειεγρφκελν κέζσ 

πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηή θαη θαηάιιειε γξαθηθή δηεπαθή, ην νπνίν ζα θαηαγξάθεη 

γεγνλφηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαη ζα νξίδεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο αλά ζεκείν ειέγρνπ θαη 

αλά θάξηα.  
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Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο ζα πεξηιακβάλεη αλαγλψζηεο, ζχζηεκα 

ζπγθξάηεζεο ζχξαο, κε ιεηηνπξγία ζπγθξάηεζεο ππφ ηάζε, θφκβην εηδνπνίεζεο γηα είζνδν 

θαη θφκβην εμφδνπ θηλδχλνπ.  

 

2.10. Δπαχμεζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αζθάιεηαο εγθαηάζηαζεο- GRN 

Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη κηα ζεηξά απφ πιηθά θαη ζα εθηειέζεη κηα ζεηξά απφ 

ζπλνδεπηηθέο εξγαζίεο θαη νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο ηεο απφδνζεο ή/θαη ηελ επαχμεζε ηνπ βαζκνχ αζθάιεηαο ηεο. Νη 

εξγαζίεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Α. Βειηηψζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, επηκέξνπο παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Ξαξεκβάζεηο ζηνλ ππάξρνληα ρψξν κπαηαξηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νξζήο ξνήο 

αέξα ςχμεο ψζηε λα είλαη ζπκβαηφο κε ην ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ 

ςπρξνχ/ζεξκνχ αέξα. Κε ηελ ζεκεξηλή δηακφξθσζε ν ζεξκφο αέξαο 

εγθισβίδεηαη ζηνλ ρψξν ππφ πεξηπηψζεηο. Νη παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ. 

 Γηακφξθσζε ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ησλ ππαξρφλησλ UPS A/B ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ηνπο ςχμε, κε βάζε ηελ λέα δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ ςπρξνχ/ζεξκνχ αέξα. 

 Πηαδηαθφο έιεγρνο ζπλφινπ ςεπδνπαηψκαηνο γηα αθαίξεζε άρξεζησλ πιηθψλ, 

φπσο αλελεξγέο θαισδηψζεηο, θαζαξηζκφ ηνπ κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ψζηε 

λα βειηηζηνπνηεζεί θαη λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε ξνή ηνπ ςπρξνχ αέξα κέζα ζε 

απηφ.  

 Δπηθάιπςε κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεκείσλ φπνπ 

αλακηγλχεηαη ςπρξφο/ζεξκφο αέξαο ιφγσ νπψλ ή άιισλ δηαξξνψλ ηνπ 

ςεπδνπαηψκαηνο.  

Β. Βειηηψζεηο ππξαζθάιεηαο θαη ζεξκνκφλσζε πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ: 

Ξεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ππξαζθάιεηαο ηεο 

θξίζηκεο απηήο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη εξγαζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

ζεξκνκφλσζεο ηεο, κε ζθνπφ λα κελ δηαξξέεη ςπρξφο ή ζεξκφο αέξαο απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε πξνο παξαθείκελνπο γξαθεηαθνχ ρψξνπο, κεηψλνληαο ηελ ζπλνιηθή 

ελεξγεηαθή απφδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Ξεξηιακβάλνπλ: 

 Δπηθάιπςε πεξηκεηξηθά ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ θαη ηεο ςεπδνξνθήο 

εηζφδνπ κε ππξάληνρεο θαη ζεξκνκνλσηηθέο γπςνζαλίδεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ππξνπξνζηαζίαο θαη ζεξκνκφλσζεο. Ζ δηαδξνκή εγθαηάζηαζεο 

είλαη πεξίπνπ 7m κήθνο κε 3m χςνο, θαη νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

απνθαηάζηαζε θαισδηψζεσλ θαη θαλαιηψλ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα απνμεισζνχλ 

πξνζσξηλά. Νπέο ζσιελψζεσλ θαη θαισδηψζεσλ ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ 

ηνλ αλάδνρν κε θαηάιιειν πιηθφ. 

 Βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αζθαιείαο κε ηελ δηακφξθσζε εμφδνπ θηλδχλνπ 

ζην πνινγηζηηθφ Θέληξν/πφγεην ΔΘΡ. Ξεξηιακβάλεη πξνκήζεηα πιηθψλ θαη 

εξγαζίεο γηα ηελ δηάλνημε εμφδνπ ζε παξαθείκελν ρψξν κέζσ ζεκεξηλνχ 

ςεπδφηνηρνπ, δεκηνπξγία δηαδξφκνπ θαη δχν απιψλ ζπξψλ απφ πξνθίι 

αινπκηλίνπ θαη γπαιί γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζε γξαθεία ζε κήθνο 

5m πεξίπνπ. Ζ έμνδνο αζθαιείαο ζα ελεξγνπνηεί ηνπηθά θαη απνκαθξπζκέλα 

ζηνλ θχιαθα ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ γηα κε εμνπζηνδνηεκέλε 

έμνδν ελψ ζα δηαζέηεη θαη ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε. 

Γ. Πχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ειεγρφκελνπ 

κέζσ θσδηθνχ αζθαιείαο ζηνλ πξνζάιακν ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ. Ν 

ζπλαγεξκφο ζα πξνθαιεί ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζήκα κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά 

ην νπνίν ζα αληρλεχζεη θίλεζε ή ζξαχζε ηδακηψλ, κε ζεηξήλεο εηδνπνίεζεο ζην 

πξνζάιακν θαη ζην ζπξσξείν ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ. 
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Γ. Δμαεξηζκφο πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ θαη αληηεθξεθηηθή πξνεηδνπνίεζε  

Γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ κε ην παξφλ 

έξγν επηδηψθεηαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αληαιιαγή αέξα κε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, θαη 

ε δηαξξνή ςπρξνχ αέξα, θαη ε ζεξκνκφλσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πνινγηζηηθνχ 

Θέληξνπ. Ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επηδησθφκελεο ζηεγαλφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

απαηηείηαη λα εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκφο πνπ λα εμαζθαιίδεη ηνλ απαξαίηεην βαζκφ 

αλαλέσζεο αέξα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηζπκεηνχ ξπζκνχ απαγσγήο θαη εηζαγσγήο αέξα ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε: 

 Νη αλάγθεο γεληθνχ εμαεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ (πεξίπνπ 360m3)  

 Νη αλάγθεο εμαεξηζκνχ ηνπ battery room πνπ ππάξρεη ζηνλ ρψξν θαη γηα 

πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ ζθξαγίζκαηνο ηεο κπαηαξίαο. 

Πην ρψξν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ησλ 80 κπαηαξίεο ηχπνπ VRLA 70Ah θαη ζα πξέπεη 

ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ λα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή αλαλέσζε αέξα ζε πεξίπησζε 

αζηνρίαο ηνπο. Αλ θαη ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο παξνπζηάδεηαη 

πεξηνξηζκέλε αλάγθε εμαεξηζκνχ, σζηφζν ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ε έθιπζε 

εχθιεθηνπ H2 απμάλεη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ ζθξαγίζκαηνο ηεο κπαηαξίαο, ελψ 

έρνπλ αλαθεξζεί θαη θαηαζηξνθηθέο εθξήμεηο ζε εγθαηαζηάζεηο κε αλεπαξθή 

αεξηζκφ. 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη, πξνκεζεπηεί θαη εγθαηαζηήζεη ζχζηεκα 

πεξηνδηθνχ ειεγρφκελνπ εμαεξηζκνχ ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ απνηεινχκελν απφ 

αλεκηζηήξεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο αέξα, αλεμάξηεηα ειεγρφκελνπο. 

Ρν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα παξέρεη ζσιελψζεηο ή άιιε επαξθή κέζνδν γηα απαγσγή 

θαη εηζαγσγή αέξα θαη ζηνλ ρψξν ησλ κπαηαξηψλ.  

Ρν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην πδαηνζηεγέο ηνπ ρψξνπ, κε 

θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ηνπ, ζα έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο πεξηνδηθήο κε 

ρξνλνδηαθφπηε θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 

Ρέινο ν αλάδνρνο ζα παξάζρεη θαη εγθαηαζηήζεη ζηνλ ρψξν ζπζζσξεπηψλ αληρλεπηή 

πδξνγφλνπ κε έλδεημε πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε πδξνγφλνπ ζε επίπεδα 

πάλσ απφ ηα επηηξεπηά. 

Δ. Βειηίσζε αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο θαη γείσζεο 

Ν αλάδνρνο θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ θαισδηψζεσλ ζα βειηηψζεη ηελ 

θάλλαβν γείσζεο ζην ςεπδνπάησκα ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ κε βάζε ηηο αλάγθεο 

γείσζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ UPS θαη ηνπ Ξίλαθα ΔΘΡ02. Δπίζεο είλαη επηζπκεηή ε 

βειηίσζε ηεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο κε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ραιχβδηλσλ ηξαβεξζψλ αλάκεζα ζηα ζηεξίγκαηα ηνπ ςεπδνπαηψκαηνο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ νξηδφληηαο ηνπο θφξηηζεο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ.   

ΠΡ. Κεηξήζεηο ελεξγεηαθψλ βειηηψζεσλ 

Ν αλάδνρνο ζα εθηειέζεη εθηίκεζε ηνπ Power Usage Effectiveness ηεο εγθαηάζηαζήο 

πξηλ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ. Ν θνξέαο 

δηαζέηεη ήδε ζεκεία θαη δηαηάμεηο κέηξεζήο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ PUE. Ππγθεθξηκέλα νη πίλαθεο EKT01 θαη HG είλαη 

εμνπιηζκέλνη κε δηαηάμεηο κέηξεζεηο Scheider Electric PM210 θαη EGX300. Ν 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη θαη ηεθκεξηψζεη κεζνδνινγία κέηξεζεο, κε βάζε 

ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Green Grid Forum, θαη κε βάζε φηη ην ζχλνιν ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο βάζεο UPS δηαζέηεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο πξαγκαηηθήο θαη 

ζπλνιηθήο ηζρχνο, φπσο θαη νη ππάξρνληεο πίλαθεο δηαλνκήο ζηνλ ρψξν. Πηελ 

ζπλέρεηα θαη κε βάζε ηελ λέα ηνπνινγία θαη δηαηάμεηο κεηξήζεηο ν αλάδνρνο ζα 

πξνζδηνξίζεη κεζνδνινγία γηα ηνλ πεξηνδηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ PUE, απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα, ελψ ζα ηεθκεξησζνχλ θαη ηα ηπρφλ παξαηεξνχκελα 

ελεξγεηαθά νθέιε θαη νθέιε ςπθηηθήο εθεδξείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηξήζεηο. 
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2.11. Απαηηήζεηο πνηφηεηαο εθηέιεζεο, ρξνλνδηάγξακκα θαη ηεθκεξίσζε 

Ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη, εγθαηαζηήζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ εμνπιηζκφ ζηα 

πξνζδηνξηδφκελα απφ ηνλ θνξέα ζεκεία. Δξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ηε δηαθνπή παξνρήο 

ηζρχνο ζην πνινγηζηηθφ Θέληξν ή ζην θηήξην ηνπ ΔΗΔ ζα πξέπεη λα γίλνπλ εθηφο 

εξγάζηκσλ σξψλ θαη εκεξψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κηαο 

ηέηνηαο δηαθνπήο πνπ ζα επηθέξεη δηαθνπή ησλ παξερφκελσλ απφ ην πνινγηζηηθφ Θέληξν, 

κε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο 8 ψξεο. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν 

αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέζεη θνξεηή ειεθηξνγελλήηξηα θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο 

δηαζπλδέζεηο ζηελ παξνρή θαισδίσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε θξίζηκσλ θνξηίσλ 

ηνπιάρηζηνλ 60KVA. Ζ παξνρή απηή ηεο δπλαηφηεηαο γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε 

δηαθνπήο ηζρχνο είλαη ηζρπξά επηζπκεηή. 

Νη ειεθηξνινγηθέο κειέηεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ 

κέινο ηνπ Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Ν αλάδνρνο ζα αθνινπζήζεη ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ απφξξηςε πιηθψλ θαη κπάδσλ πνπ ηπρφλ απαηηεζεί. 

Ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο εθηειέζηεθαλ εξγαζίεο 

ζηελ πξφηεξε ηνπο θαηάζηαζε. 

Ν θνξέαο ζα πξνζδηνξίζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν, δνθηκέο απνδνρήο ησλ 

ζπζηεκάησλ νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. Νη 

δνθηκέο απνδνρήο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ δνθηκή ησλ θπξίσλ ζηνηρείσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηνπ έξγνπ. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαιπηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα. Ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη επί ηφπνπ (on the job) εθπαίδεπζε γηα 

φζα ζπζηήκαηα απαηηείηαη. 

O αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζα πξνζθέξεη ζην ηέινο 

ηεο εγθαηάζηαζεο αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε, ζε δχν έληππα θαη έλα ειεθηξνληθφ αληίγξαθν, 

φισλ ησλ ζπζηεκάησλ. Απαηηνχκελα ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ηεθκεξίσζεο είλαη: 

1. Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα ηεο ζπλνιηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ) φπσο: 

1.1. Ππζηνηρία Κ/Π ΔΗΔ 

1.2. Ξίλαθαο Κεηαγσγήο 

1.3. Ξίλαθεο Γηαλνκήο Σακειήο Ράζεο  

1.4. Ξίλαθεο Γηαλνκήο ηξνθνδνζίαο απφ UPS θαη αλά παξνρή πξνο κνλάδα 

δηαλνκήο ηξνθνδνζίαο. 

2. Πρέδην δηάηαμεο ζηνλ ρψξν Ζ/Ε θαη θαισδίσζεο. 

3. Πρέδηα – θαηφςεηο ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ φπνπ ζα απνηππψλνληαη ςπρξφο 

ζεξκφο δηάδξνκνη, δηάηαμε ηθξησκαηνζεηξψλ θαη εμνπιηζκνχ, θ.α. 

4. Αλαιπηηθνχο νδεγνχο ρξήζεο θάζε εγθαηεζηεκέλνπ ππνζπζηήκαηνο. 

5. Νδεγνχο ζπρλψλ ελεξγεηψλ γηα θάζε εγθαηεζηεκέλν ππνζχζηεκα. 

Ν αλάδνρνο ζα ζεκάλεη κε θαηάιιειεο ζεκάλζεηο ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ, θαισδηψζεσλ, θαη ξεπκαηνδνηψλ. 

 

2.12. Απαηηήζεηο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ γηα φιε ηελ 

πξνζθεξφκελε πεξίνδν Δγγχεζεο Θαιήο Ιεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απαηηνχκελσλ έθηαθησλ θαη ηαθηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθψλ. Ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηε δπλαηφηεηά ηνπ γηα ηελ παξνρή απηήο 

ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγχεζε Θαιήο Ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ηελ 

επηδηφξζσζε/αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ Δγγχεζεο Θαιήο Ιεηηνπξγίαο επί ηφπνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα.  

Ζ Δγγχεζε Θαιήο Ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημε ζπκπεξηιακβάλεη αληαπφθξηζή ζε βιάβεο 

πιηθνχ θαη ζπζηεκάησλ θαη επηδηφξζσζε ηνπο, θαη παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο επί 
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ηφπνπ, απνκαθξπζκέλα (email ή κέζσ ηειεθψλνπ) πξνο ηνλ θνξέα αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ παξνπζηαδφκελνπ πξνβιήκαηνο. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα 

κεηαθηλήζεσλ ή απνζηνιήο εμνπιηζκνχ εθφζνλ δελ κπνξεί λα δηαηεζεί ηνπηθή (on site) 

ιχζε. 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη νξγαλσκέλν βιαβνιεπηηθφ κεραληζκφ, ζην νπνίν ζα δέρεηαη αηηήκαηα 

ππνζηήξημεο κέζσ ηειεθψλνπ θαη e-mail θαηά ειάρηζην. Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε 

ππνζηήξημε ηνπ βιαβνιεπηηθνχ κεραληζκνχ κε ζχζηεκα ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνβνιή, 

δηαρείξηζε, θαηαγξαθή θαη έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ππνζηήξημεο ζην νπνίν ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα web based πξφζβαζεο γηα ηελ αίηεζε θαη ιήςε ππεξεζηψλ 

ηερληθήο ππνζηήξημεο.  

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη επίζεο ηεθκεξησκέλν πξφγξακκα 

πεξηνδηθψλ ζπληεξήζεσλ θαη ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ζπζηήκαηα: 

 Ξαξνρήο ηζρχνο αζθαιείαο - ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο -HZ 

 Πχζηεκα πξνζηαζίαο θαη αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο ηζρχνο - UPS 

 Ξηλάθαο κεηαγσγήο - SWI 

Ν αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο απηφ ην πξφγξακκα πεξηνδηθψλ 

ζπληεξήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδνο εγγχεζεο Θαιήο Ιεηηνπξγίαο θαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ 

θφζηνο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη δπλαηφηεηα επαλαδηακφξθσζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ.  

 

3. Σξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ – Σξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο 

1. Ζ δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο, κε έλαξμε ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ρν παξαδνηέν έρεη ηίηιν «Δμνπιηζκφο γηα επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ». 

Ρν παξαδνηέν πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα παξαθάησ ειάρηζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο: 

 Ξιεξφηεηα: Ρν Ξαξαδνηέν πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ζθνπνχ γηα 

ηνλ νπνίν έρεη ζπληαρζεί θαη εηδηθφηεξα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη γηα απηφ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ρεθκεξίσζε: Ρν Ξαξαδνηέν πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ξξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία, λα 

αθνινπζεί ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη λα εμεγείηαη κε ζαθήλεηα. 

 Πρεηηθφηεηα: Ρν Ξαξαδνηέν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

έρεη ζπληαρζεί θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Ξξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ θαη 

ζπλαθέο κε ηα ππφινηπα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, αλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη. 

 Δκβάζπλζε: Ρν παξαδνηέν πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζε βάζνο αλάινγν 

κε ην ζθνπφ ηνπ. 

 Ππλέπεηα σο πξνο ην Πρεδηαζκφ: ην παξαδνηέν πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κε 

βάζε ην ζρεδηαζκφ (ρξφλν, θιπ.). 

3. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα 

παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ. 
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Ξαξάξηεκα 2. Ρππηθέο πξνυπνζέζεηο – Δξσηεκαηνιφγην 

 

Ρν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε θαη μερσξηζηά απφ θάζε 

ζπκκεηέρνληα ζηελ πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 11.  

Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

δένλ είλαη λα ηεξεζεί ζε απηφλ ε ζεηξά πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο αλά ηκήκα ζπκκεηνρήο 

ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

 ζην άξζξν 25 ηνπ ΞΓ 118/2007 θαη  

 ζηελ παξάγξαθν Α.8.1 ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο  

  

2. Έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο   

3 πεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Λ. 1599/1986 κε ζεψξεζε 

γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο9 ζα 

δειψλεη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο10: 

Α 1. Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν 

ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην 

άξζξν 43 ηνπ ΞΓ 60/2007.  

2. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο,  γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

3. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαζψο θαη φηη δελ ηειεί ππφ 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

4. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

5. Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ  θ.λ. 

2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) 

θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

6. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζε νηθείν Δπηκειεηήξην ή 

Δπαγγεικαηηθφ ή Δκπνξηθφ Κεηξψν θαζψο θαη φηη 

αζθνχλ ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο. 

  

                                                      

9  α) ζε πεξίπησζε ππνςεθίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν  β) ζε πεξίπησζε 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ή δηαρεηξηζηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην α. γηα ην 
εθπξνζσπνχκελν απφ απηφλ λνκηθφ πξφζσπν θαη β. γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αηνκηθά. Πε πεξίπησζε πνπ ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ή δηαρεηξηζηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ 
ηνλ Ξξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο, ή ππάξρνπλ επηπιένλ 
νκκφξπζκνη εηαίξνη ή/θαη άιινη δηαρεηξηζηέο, ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη γηα θάζε 
έλαλ απφ απηνχο μερσξηζηά.   

10 επηζεκαίλεηαη φηη νη ελ ιφγσ ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα θέξνπλ 
εκεξνκελία ζεψξεζεο γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ίδηα κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ππεχζπλεο 
δήισζεο 
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Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

Β Πε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηεο 

ζχκβαζεο, ζα πξνζθνκίζεη γηα ηε ζχλαςή ηεο, εληφο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα 

επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο. 

Γ 1. δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα, 

2. δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

3. δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο 

δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

Γ Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο Ξξνθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο.  

4 
πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 κε ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο ζηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο11 ζα 

δειψλεη ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 
  

5 
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνςήθην θπζηθφ πξφζσπν θαη 

ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπν, ηα αλαγθαία παξαζηαηηθά 

εθπξνζψπεζεο. 
  

6 
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζχζηαζήο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

i. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. ή Δ.Ξ.Δ.: 

1. ΦΔΘ ζχζηαζεο, 

2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΘ 

ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν 

θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) 

3. ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ ΓΠ 

εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

2. Ξξαθηηθφ ΓΠ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη 

εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ) γηα ππνγξαθή θαη 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα 

ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Βεβαίσζε Λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο (πξνθεηκέλνπ 

γηα Α.Δ) ή πηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ (πξνθεηκέλνπ 

γηα Δ.Ξ.Δ.) πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ/κειχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ξξνθεηκέλνπ 

γηα Α.Δ. νη νπνίεο έρνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο εηζεγκέλεο 

ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ νη αλσηέξσ βεβαηψζεηο 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2190/1920 φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη. 

  

                                                      

11 α) ζε πεξίπησζε ππνςεθίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν θαη β) ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ή δηαρεηξηζηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην  
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Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ν.Δ., Δ.Δ : 

1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα 

ηξνπνπνηεηηθά 

2. Ξηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν πεξί ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, 

απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

7 
Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, κε ην νπνίν λα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζε 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο 

αξρήο κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. Ρν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε απηή 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

  

8 
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα Έλσζε ή Θνηλνπξαμία επηπξνζζέησο 

ηα αθφινπζα: 

 Ξξαθηηθφ Απφθαζεο ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ θάζε 

κέινπο κε ην νπνίν λα εγθξίλεηαη ε ζχκπξαμε κε ηα 

ινηπά κέιε ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ θαη ζην νπνίν ζα 

πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ 

πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θάζε κέινπο) γηα 

ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

θάζε κέινπο ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα 

έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνγξάθνπλ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ηελ θνηλή 

πξνζθνξά, αιιά θνηλφο εθπξφζσπφο ηνπο, απαηηείηαη  

εμνπζηνδφηεζε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ 

π.δ.118/2007. 

 Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο φπνπ α) ζα αλαιακβάλνπλ 

ηα κέιε αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ 

επζχλε πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, β) ζα νξίδνπλ 

θνηλφ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ 

κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ θαη 

ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ 

κειψλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γ) ζα νξίδνπλ 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ 

έλσζε/Θνηλνπξαμία δ) ζα νξηνζεηνχλ κε ζαθήλεηα ην 

κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο 

ζηελ Έλσζε/θνηλνπξαμία ζην ζχλνιν ηεο Ξξνζθνξάο 

ε) ζα δειψλεηαη έλα κέινο ππεχζπλν γηα ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο 

Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο (leader). 
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Ξαξάξηεκα 3. Διάρηζηεο Ξξνυπνζέζεηο Ππκκεηνρήο  

(Νηθνλνκνηερληθή επάξθεηα –εξσηεκαηνιφγην) 

Ρν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε βάζε ηα αλαθεξφκελα 

ζην ΆΟΘΟΝ 11 παξ. 1 ηεο παξνχζαο. Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο 

πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ, δένλ είλαη λα ηεξεζεί ζε απηφλ ε 

ζεηξά πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

α/α Έρεη ν δηαγσληδφκελνο ζπκπεξηιάβεη θαηά πεξίπησζε 
ηα θάησζη Ξηζηνπνηεηηθά Ξξσηνδηθείνπ (ή Λνκαξρίαο 
πεξί ΑΔ)/Γηθαηνινγεηηθά (πξσηφηππα ή λφκηκα 

επηθπξσκέλα), θιπ; 

Απάληεζε 

Ζκεξ. 
Έθδνζεο/ 

Αξ. 

Ξξσηνθφιινπ 

1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 
60/2007, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 
ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

2 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, 
φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

3 Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 

αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

4 Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ` απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

5 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 1, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 
λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν 
γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 
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α/α Έρεη ν δηαγσληδφκελνο ζπκπεξηιάβεη θαηά 

πεξίπησζε ηα θάησζη Ξηζηνπνηεηηθά Ξξσηνδηθείνπ 
(ή Λνκαξρίαο πεξί ΑΔ)/Γηθαηνινγεηηθά 
(πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα), θιπ; 

Απάληεζε 

Ζκεξ. 

Έθδνζεο/ 

Αξ. 
Ξξσηνθφιινπ 

6 Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ 
πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο 
εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν 
ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 
π. δ/ηνο 60/2007, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ 

ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

7 Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο 
ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ή απφ άιιν 
αξκφδην θνξέα. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 
 

8 Θαηαζηαηηθφ Ίδξπζεο θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπ. ΛΑΗ/ΝΣΗ  
9 ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ε αλαθνίλσζε πεξί 

εθινγήο ηνπ ελ ελεξγεία Γ.Π.  
ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

10 Πχληνκε παξνπζίαζε ηνπ πξνζθέξνληα (ηζηνξηθφ θαη 
θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο ηνπ πξνζθέξνληα), θαη 

πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο ηνπ (λνκηθή 
κνξθή, νξγαλφγξακκα, εχξνο δξαζηεξηνηήησλ: 
αληηθείκελν, πξντφληα, ππεξεζίεο, πειαηνιφγην). 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

11 Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα κε αλαθνξά ζηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ, ζηελ εκπεηξία θαη ζηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζηειερψλ ηνπ 

πξνζθέξνληα πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ 

πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ (νκάδα 

έξγνπ). Δηδηθή έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

αλάινγα έξγα φπσο, έξγα ζρεηηθά κε κειέηε, 

βειηίσζε, θαηαζθεπή ή/θαη ιεηηνπξγία θπζηθψλ 

ππνδνκψλ πνινγηζηηθψλ Θέληξσλ (Datacenters) 

κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο, 

δηαζεζηκφηεηαο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

12 Θαηάινγνο αλάινγσλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε ην 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ έρεη εθηειέζεη ν 

πξνζθέξσλ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ θαζψο 

θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ έξγσλ κε 

αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο 

θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ αλαζέηνληνο ην ελ 

ιφγσ θνξέα. Ν ελ ιφγσ θαηάινγνο πξνο απφδεημε 

ησλ εθεί αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ: α. πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζε 

πεξίπησζε πνπ ν αλαζέησλ ήηαλ θνξέαο πνπ 

αλήθε ζηνλ δεκφζην ή επξχηεξν δεκφζην ηνκέα 

θαη β. κε βεβαίσζε θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ 

κε αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, αλ ν 

αλαζέησλ θνξέαο αλήθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 
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α/α Έρεη ν δηαγσληδφκελνο ζπκπεξηιάβεη θαηά 

πεξίπησζε ηα θάησζη Ξηζηνπνηεηηθά Ξξσηνδηθείνπ 
(ή Λνκαξρίαο πεξί ΑΔ)/Γηθαηνινγεηηθά 
(πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα), θιπ; 

Απάληεζε 

Ζκεξ. 

Έθδνζεο/ 

Αξ. 
Ξξσηνθφιινπ 

13 Αλαθνξά ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν ν 
ππνςήθηνο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή εξγνιαβίαο θαη θαηάζεζε 
βεβαηψζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ/ηνπο ππεξγνιάβνπο.  

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

14 Έλνξθε βεβαίσζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο 
νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

15 Ηζνινγηζκνί ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαζψο θαη 
ελδηάκεζα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή έλνξθσλ 

βεβαηψζεσλ γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ 

ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

16 πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

λ. 1599/1986 (Α`75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ, ζρεηηθά κε ην κέζν εηήζην 

πξνζσπηθφ. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

 

17 Πε πεξίπησζε πνπ έλαο ππνςήθηνο ζηεξίδεηαη ζηηο 
δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ πξνζθφκηζε εγγξάθνπ ηεο 
δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ λα ζέζνπλ ζηελ δηάζεζή 
ηνπ ππνςεθίνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 
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Ξαξάξηεκα 4. Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ & ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

 

Α/Α Θσδηθφο Ξξντφλ Θαηαζθ. 
Θσδηθφο 

Θαηαζθ. 
Ξνζφηεηα 

1.  ΖΕ Πχζηεκα παξνρήο ηζρχνο αζθαιείαο 

- ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο  

  
1 

2.  UPS Πχζηεκα  πξνζηαζίαο θαη αδηάιεηπηεο 

ηξνθνδνζίαο ηζρχνο 

  
2 

3.  SWI Ξίλαθαο κεηαγσγήο   1 

4.  CAB Θαισδηψζεηο παξνρήο ξεχκαηνο 

αζθαιείαο 

  
4 

5.  ΔΘΡ02 Ξίλαθαο δηαλνκήο πνινγηζηηθνχ 

Θέληξνπ  

  
1 

6.  RAK Ηθξηψκαηα   10 

7.  CON Πχζηεκα δηαρσξηζκνχ ζεξκνχ θαη 

ςπρξνχ δηαδξφκνπ γηα 

πεξηβαιινληηθά απνδνηηθή ςχμε 

  

2 

8.  ΚΝΛ Γηαηάμεηο παξαθνινχζεζεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

  
3 

9.  ACC Πεκεία ειέγρνπ θπζηθήο πξφζβαζεο   5 

10.  GRN Δπαχμεζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη 

αζθάιεηαο εγθαηάζηαζεο 

  
1 
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ΞΗΛΑΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ & ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

 

 

Πεκείσζε: ια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο κε 

έλδεημε ΛΑΗ ζηελ ζηήιε «Απαίηεζε» είλαη ππνρξεσηηθά θαη ζα πξέπεη 

λα πξνζθέξνληαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ – αθφκα θαη φζα 

πεξηγξάθνληαη κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο «δπλαηφηεηα» ή «ππνζηήξημε». 

Ζ έλδεημε «Δπηζπκεηφ» ζηελ ζηήιε «Απαίηεζε» ραξαθηεξίδεη 

επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ζα ζπλεθηηκεζεί θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Πεκείσζε: Πε θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ ζεκεία λα δνζνχλ αλαιπηηθά νη πεξηγξαθέο 

φισλ ησλ δηαθξηηψλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη νη θσδηθνί ησλ 

αληίζηνηρσλ θαηαζθεπαζηψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 25. 

 

 

Ξίλαθαο 1: Πχζηεκα παξνρήο ηζρχνο αζθαιείαο -  Ζ/Ε 

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γεληθά 

1.  Δηαηξεία θαηαζθεπήο θαη κνληέιν ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

2.  Γηαζηάζεηο (ΚΣΞΣ) ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

3.  Βάξνο ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

4.  Αξηζκφο ≥ 1   

5.  Ξεηξέιαην σο θαχζηκν ΛΑΗ   

6.  Γπλαηφηεηα ρξήζεο σο θαχζηκν, 

επηπιένλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη θπζηθφ 

αέξην 

ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

7.  Λα αλαθεξζεί ε ηερλνινγία θαη ν ηξφπνο 

ηξνθνδφηεζεο ηνπ Ζ/Ε 

ΛΑΗ   

8.  Σξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

δηαθνπή ηεο παξνρήο ΓΔΖ κέρξη ηελ 

απηφκαηε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε 

≤2ιεπηά   

9.  Απηνλνκία δεμακελήο θαπζίκνπ γηα 

ιεηηνπξγία ζε πιήξε ηζρχ 

≥18 ψξεο   

10.  Ρν Ζ/Ε ζα  πεξηιακβάλεη πίλαθα ειέγρνπ 

γηα ηελ απνκφλσζή ηνπ απφ ην δίθηπν 

θνηλήο σθειείαο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

ΛΑΗ   

11.   Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 

ηνπ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο 

πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ εζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα αληίζηνηρεο 

εγθαηαζηάζεηο.  

ΛΑΗ   

12.  Λα αλαθεξζνχλ φπνηεο πηζηνπνηήζεηο – 

πξφηππα 

ΛΑΗ   

Έμνδνο 
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

13.  Ηζρχο εμφδνπ εθεδξηθήο (standby) 

ιεηηνπξγίαο 

≥ 480KVA   

14.  Ρξηθαζηθή έμνδνο ΛΑΗ   

15.  Νλνκαζηηθή ηάζε εμφδνπ  400V  ΛΑΗ   

16.  Νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα εμφδνπ 50Hz ΛΑΗ   

17.  Κέγηζηε απφθιηζε ζπρλφηεηαο ±5Hz ΛΑΗ   

Γηακφξθσζε ρψξνπ εγθαηάζηαζεο 

18.  Ρν Ζ/Ε ζα είλαη θαηάιιειν γηα εμσηεξηθφ 

ρψξν  

ΛΑΗ   

19.  Ρν Ζ/Ε ζα ηνπνζεηεζεί ζε εμσηεξηθφ 

ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν θνξέαο 

ΛΑΗ   

20.  Ν αλάδνρνο ζα δηακνξθψζεη ηνλ ρψξν 

ηνπνζέηεζήο ηνπ Ζ/Ε θαη ζα 

θαηαζθεπάζεη θαηάιιειε ηζηκεληέληα 

βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ΛΑΗ   

21.  Ν αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ηα 

παξαθάησ κέηξα αζθαιείαο ζηνλ ρψξνπ 

ηνπνζέηεζεο Ζ/Ε: 

 Ξεξίθξαμε απφ ζπξκάηηλν θξάρηε 

χςνπο ηνπιάρηζηνλ 3m 

 Ζ είζνδνο ζηελ πεξίθξαμε ζα γίλεηαη 

κέζσ πφξηαο κε θιεηδαξηά 

 Ζ πεξίθξαμε ζα πεξηιακβάλεη ην 

παξαθείκελν Ζ/Ε θφκβνπ “GEANT” 

ΛΑΗ   

22.  Ν αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη απηφκαην 

θσηηζκφ κε θσηνθχηηαξν θίλεζεο θαη 

ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 500W ζπλδεδεκέλνπ 

ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ 

ΛΑΗ   

23.  Ρν Ζ/Ε ζα πεξηιακβάλεη ερνκνλσηηθφ 

θάιπκκα γηα πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο γηα εμσηεξηθή 

ηνπνζέηεζε. Λα ηεθκεξησζεί ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ. 

ΛΑΗ   

24.  Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη 

ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο 

ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο δεμακελήο θαπζίκνπ θαη 

ηνπ Ζ/Ε. Λα αλαθεξζεί ε ζρεηηθή 

δηακφξθσζε 

ΛΑΗ   

Ξαξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο 

25.  Ρνπηθφο πίλαθαο ειέγρνπ πνπ  ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

απηφκαηνπο δηαθφπηεο, ελδεηθηηθέο 

ιπρλίεο θαη φξγαλα ελδείμεσλ 

ΛΑΗ   

26.  Έλδεημε ζηάζκεο θαπζίκνπ ΛΑΗ   

27.  Ζρεηηθφ θαη νπηηθφ ζήκα φηαλ ην H/Z 

βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία  

NAI   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

28.  Λα δηαηεζεί απνκαθξπζκέλν δηθηπαθφ 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

πξνζβάζηκν κέζσ HTTP/WEB  

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

29.  πνζηήξημε SNMP  απφ ην 

απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

30.  Ξαξαθνινχζεζε ηεο ζηάζκεο θαπζίκνπ 

απφ ην απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

31.  Δηδνπνίεζε απφ ην  ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ (κε email ή κέζσ SNMP trap) 

εθφζνλ ε ζηάζκε θαπζίκνπ πέζεη 

ρακειφηεξα απφ έλα θαηψθιη  

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

32.  Δηδνπνίεζε απφ ην ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ (κε email ή κέζσ SNMP trap)  

γηα ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

Θάκεξεο παξαθνινχζεζεο 

33.  Αξηζκφο IP θακεξψλ παξαθνινχζεζεο 

θαηάιιεισλ γηα εγθαηάζηαζε ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν 

≥ 2   

34.  Δγθαηάζηαζε  θακεξψλ παξαθνινχζεζεο 

ζε ηζηφ πάλσ απφ ηελ πεξίθξαμε ηνπ Ζ/Ε 

NAI   

35.  Ξξφζβαζε ζηελ δσληαλή θηλνχκελε 

εηθφλα ηεο θάκεξαο παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο, απνκαθξπζκέλα κέζσ 

HTTP 

NAI   

36.  Ξαξνρή θηλνχκελεο εηθφλαο απφ θάκεξα 

κε θσδηθνπνίεζε H.264 ή M-JPEG ή 

MPEG4 

NAI   

37.  Γπλαηφηεηεο αλίρλεπζεο θίλεζεο θαη 

ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ  

ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

38.  πνζηήξημε FTP γηα upload εηθφλσλ ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

39.  O αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ηελ 

απαξαίηεηε θαισδίσζε αζζελψλ 

ξεπκάησλ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ 

δηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 

θαη ειέγρνπ θαη ησλ θακεξψλ 

δηαζχλδεζεο κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν 

Ethernet ηνπ θνξέα.  

NAI   

40.  Γηα ιφγνπο ππεξεπάξθεηαο ν αλάδνρνο ζα 

εγθαηαζηήζεη 2 επηπιένλ θαιψδηα UTP 

θαηάιιεια γηα εμσηεξηθφ ρψξν απφ ην 

Ζ/Ε σο ην εζσηεξηθφ δίθηπν Ethernet ηνπ 

θνξέα. 

NAI   

41.  Νη θαισδηψζεηο αζζελψλ ξεπκάησλ ζα 

είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν θαη πξνζηαηεπκέλεο απφ 

παξεκβνιέο 

NAI   
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Ξίλαθαο 2: Ξίλαθαο κεηαγσγήο - SWI 

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γεληθά 

1.  Δηαηξεία θαηαζθεπήο θαη κνληέιν ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

2.  Αξηζκφο ≥ 1   

3.  Βαζκφο πξνζηαζίαο ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

4.  Ρνπνζέηεζε πίλαθα κεηαγσγήο ζε ρψξν 

Γεληθνχ Ξεδίνπ Σακειήο Ράζεο (ΓΞΣΡ) 

ΔΗΔ  

ΛΑΗ   

5.  Λα αλαθεξζνχλ φπνηεο πηζηνπνηήζεηο – 

πξφηππα 

ΛΑΗ   

Δίζνδνο/Έμνδνο 

6.  Γπν είζνδνη 

 Κία, απφ δίθηπν θνηλήο σθέιεηαο 

ΓΔΖ 

 Κία, απφ  ζχζηεκα παξνρήο ηζρχνο 

αζθαιείαο Ζ/Ε 

ΛΑΗ   

7.  πνζηήξημε δηαξθνχο θνξηίνπ εηζφδνπ 

ηνπιάρηζηνλ 480KVA γηα ηελ είζνδν απφ 

ην ζχζηεκα παξνρήο ηζρχνο αζθαιείαο 

Ζ/Ε 

ΛΑΗ   

8.  πνζηήξημε δηαξθνχο θνξηίνπ εηζφδνπ 

ηνπιάρηζηνλ 600KVA γηα ηελ είζνδν απφ 

ην δίθηπν θνηλήο σθέιεηαο ΓΔΖ 

   

9.  Απηφκαηε κεηαγσγή εηζφδνπ απφ ΓΔΖ ζε 

Ζ/Ε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηζρχνο ΓΔΖ  

ΛΑΗ   

10.  Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο κεηαγσγήο 

ηζρχνο θαη έλαξμεο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε  

ΛΑΗ   

11.  Ρξηθαζηθέο έμνδνη πξνο 4 επηκέξνπο 

ηξηθαζηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο 

ηάζεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ 

αληίζηνηρνπο αζθαιηνδηαθφπηεο. Ζ 

ππνζηεξηδφκελε δηαξθήο ηζρχο πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ : 

 200KVA γηα πίλαθα HG 

 110KVA  γηα πίλαθα EKT01 

 140KVA γηα πίλαθα ΔΘΡ02 

 60KVA γηα πίλαθα ππνζηήξημεο 

ΞΝ 

Λα ηεθκεξησζεί ε επηινγή 

δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ απηνκάησλ 

δηαθνπηψλ ησλ αλαρσξήζεσλ πξνο ηνπο 

επηκέξνπο πίλαθεο απφ ηνλ αλάδνρν 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

12.  Σψξνο αζθαιεηψλ/δηαθνπηψλ γηα 

κειινληηθή επέθηαζε κε πξνζζήθε  

εμφδνπ ελφο αθφκα θνξηίνπ 140KVA 

ΛΑΗ   

13.  Κεραληζκφο θαη δηακφξθσζε 

απηνκαηηζκψλ πνπ εμαζθαιίδεη 

πξνηεξαηφηεηα παξνρήο ζε πίλαθεο  

ΔΘΡ01,ΔΘΡ02,ΖG έλαληη ηνπ πίλαθα 

κηθξφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο ΞΝ 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

14.  Ν Αλάδνρνο ζα ηεθκεξηψζεη ηελ 

επηιεθηηθφηεηα ησλ θνξηίσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απνκφλσζεο ησλ 

επηκέξνπο ππνπηλάθσλ δηαλνκήο  

ΛΑΗ   

15.  Κεηαγσγή ππαξρφλησλ αλαρσξήζεσλ 

απφ   ΓΞΣΡ (ΓΔΖ) 

 Αλαρψξεζεο HG 

 Αλαρψξεζεο ΔΘΡ01 

Πηηο εξγαζίεο κεηαγσγήο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ 

απαξαίηεησλ θαισδηψζεσλ, νη νπνίεο ζα 

δηέξρνληαη απφ κεηαιιηθή ζράξα 

ΛΑΗ   

16.  Ν αλάδνρνο λα ηεθκεξηψζεη επαξθψο ηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ηε δηαζηαζηνιφγεζε 

αζθαιεηνδηαθνπηψλ θαη θαισδηψζεσλ, 

θαη λα δνζεί ζθαξίθεκα ηνπ 

ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ ηνπ πίλαθα 

κεηαγσγήο 

ΛΑΗ   

17.  Ν αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη απηνκαηηζκφ 

γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ 

ελεξγνβφξσλ κνλάδσλ χγξαλζεο θαη 

ζέξκαλζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε ιεηηνπξγία ζην πνινγηζηηθφ Θέληξν 

θαηά ηελ κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ ζην 

ζχζηεκα παξνρήο ηζρχνο αζθαιείαο Ζ/Ε 

ΛΑΗ   

 

 

Ξίλαθαο 3: Θαισδηψζεηο παξνρήο ξεχκαηνο αζθαιείαο - CAB 

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γεληθά 

1.  Αξηζκφο  ≥ 4   

2.  Νη θαισδηψζεηο ζα ζπλδέζνπλ ηα 

παξαθάησ θνξηία θαη δηαδξνκέο: 

 ΖΕ - Ξίλαθαο Κεηαγσγήο 

 ΓΞΣΡ (ΓΔΖ) - Ξίλαθαο Κεηαγσγήο 

 Ξίλαθαο Κεηαγσγήο – Ξηλάθαο  

ΔΘΡ02 

 Ξίλαθαο Κεηαγσγήο – Ξίλαθαο 

ΞΝ 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

3.  Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο 

θαισδηψζεηο ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε 

κεηαγσγή ησλ παξαθάησ θνξηίσλ θαηά 

ειάρηζην: 

- ΖΕ - Ξίλαθαο Κεηαγσγήο ≥ 480KVA 

- ΓΞΣΡ (ΓΔΖ) - Ξίλαθαο Κεηαγσγήο ≥ 

600KVA 

- Ξίλαθαο Κεηαγσγήο – Ξηλάθαο  ΔΘΡ02 

≥ 140KVA 

- Ξίλαθαο Κεηαγσγήο – Ξίλαθαο ΞΝ ≥ 

60KVA 

ΛΑΗ 

 

 

 

  

4.  Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο 

θαισδηψζεηο ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε 

κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ γηα ην παξαθάησ 

πξνζεγγηζηηθφ κήθνο δηαδξνκψλ:  

- ΖΕ - Ξίλαθαο Κεηαγσγήο, 90m 

- ΓΞΣΡ (ΓΔΖ) - Ξίλαθαο Κεηαγσγήο, 15m 

- Ξίλαθαο Κεηαγσγήο – Ξηλάθαο  ΔΘΡ02, 

165m 

- Ξίλαθαο Κεηαγσγήο – Ξίλαθαο ΞΝ, 

15m 

Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε κέηξεζεο 

ησλ αθξηβψλ απνζηάζεσλ 

ΛΑΗ   

5.  Λα αλαθεξζνχλ φπνηεο πηζηνπνηήζεηο – 

πξφηππα θαη θαλνληζκνί 

ΛΑΗ   

Ππλνδεπηηθέο εξγαζίεο 

6.  Δγθαηάζηαζε ςεπδνξνθήο θαηά κήθνο 

ηεο δηαδξνκήο ηεο θαισδίσζεο “Ξίλαθαο 

Κεηαγσγήο – Ξηλάθαο  ΔΘΡ02”. 

Νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ απνμήισζε 

ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ, πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε πιαθψλ ςεπδνξνθήο, 

θαλάβνπ θαη ζηεξηγκάησλ ηνπνζέηεζεο 

ηνπο, βάζεσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

60Σ60 θαη ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπο ζε εκβαδφ πεξίπνπ 

290κ2. 

Δπίζεο ζα πεξηιακβάλνπλ δηακφξθσζε 

νπψλ φπνπ απαηηείηαη γηα ην ζχζηεκα 

εμαεξηζκνχ. 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

πνινγηζκνί θαη κεηξήζεηο 

7.  Λα δνζνχλ νη ππνινγηζκνί ησλ 

θαισδηψζεσλ θαη λα ηεθκεξησζεί ε 

πξνηεηλφκελε ιχζε 

ΛΑΗ   

8.  Θα κεηξεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε 

θαηάιιεια φξγαλα ηα ειεθηξηθά θαη 

καγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ 

ζπρλνηήησλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

θαισδηψζεσλ θαη ζα γίλεη αλαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

9.  Νη θαισδηψζεηο ζα αθνινπζνχλ ηνπο 

πξνβιεπφκελεο εζληθνχο θαη 

επξσπατθνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο 

ΛΑΗ   

10.  Νη θαισδηψζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα 

ζε ζεκαζκέλεο κεηαιιηθέο ζράξεο θαη 

θαλάιηα, ζε δηαδξνκή πνπ ζα ππνδεηρζεί 

ΛΑΗ   

 

 

Ξίλαθαο 4: Πχζηεκα πξνζηαζίαο θαη αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο ηζρχνο – UPS 
 

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γεληθά 

1.  Δηαηξεία θαηαζθεπήο θαη κνληέιν ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

2.  Αξηζκφο ≥ 2   

3.  Γηαζηάζεηο (ΚΣΞΣ) ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

4.  Βάξνο ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

5.  Απαηηήζεηο ζεξκναπαγσγήο (BTUs/hr) ζε 

ιεηηνπξγία πιήξνπο θνξηίνπ 

ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

6.  Ρν ζχζηεκα ζα ηνπνζεηεζεί ζε δηάηαμε 

ηέηνηα ψζηε ε είζνδνο θαη έμνδνο 

ςπρξνχ/ζεξκνχ αέξα αληίζηνηρα λα 

βξίζθνληαη ζε θαηάιιειε ζέζε ζε ζρέζε 

κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρσξηζκνχ ςπρξνχ – ζεξκνχ αέξα θαη 

λα ηθαλνπνηνχληαη νη πξνηεηλφκελεο 

βέιηηζηεο ηηκέο ιεηηνπξγίαο 

ζεξκνθξαζίαο. 

Λα ηεθκεξησζεί ε πξνηεηλφκελε ιχζε. 

ΛΑΗ   

7.  Λα δνζνχλ ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ Mean Time Between Failure (MTBF) 

ηνπ UPS, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πηζαλφηεηα αζηνρίαο φισλ ησλ 

ππνζπζηεκάησλ 

ΛΑΗ   

8.  Ρν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηελ 

ηνπνινγία  Double Conversion Online 

ΛΑΗ   

9.  Ππληειεζηήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ζπζηήκαηνο UPS ζην κηζφ ηνπ πιήξσο 

θνξηίνπ 

≥88% 

 

  

10.  Απηνλνκία ζπζηήκαηνο ζην κηζφ ηνπ 

πιήξνπο θνξηίνπ 

≥7 ιεπηά   

11.  Απηνλνκία ζπζηήκαηνο ζην πιήξεο 

θνξηίν 

ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

12.  Δζσηεξηθφ απηφκαην θαη ρεηξνθίλεην 

θχθισκα παξάθακςεο (internal bypass) 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

13.  Λα αλαθεξζνχλ ηερληθέο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

ζχζηεκα  

ΛΑΗ   

14.  Λα αλαθεξζνχλ φπνηεο πηζηνπνηήζεηο – 

πξφηππα 

ΛΑΗ   

Δίζνδνο/Έμνδνο 

15.  Ηζρχο εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο  ≥ 40KVA   

16.  Κέγηζηε ηηκή THD(i)  ≤5%   

17.  Ρν ζχζηεκα ζα είλαη ηξηθαζηθήο εηζφδνπ 

θαη ηξηθαζηθήο εμφδνπ  

ΛΑΗ   

18.  Νλνκαζηηθή κνλνθαζηθή ηάζε εμφδνπ 230V   

19.  Νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα εμφδνπ 50Hz   

20.  Κέγηζηε απφθιηζε ζπρλφηεηαο ξεχκαηνο 

εμφδνπ 

±5Hz   

21.  Νλνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ αλά θάζε 230V   

πνζηήξημε ππαξρφλησλ ηθξησκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

22.  Ρν παξφλ θνξηίν εμφδνπ ησλ UPS E/F ζα 

κεηαρζεί ζηα ζπζηήκαηα UPS κε ηξφπν 

ψζηε θάζε ηθξίσκα λα ιακβάλεη ηζρχ απφ 

δχν δηαθνξεηηθά ππάξρνληα ή λέα UPS 

ΛΑΗ   

23.  Νη εξγαζίεο κεηαγσγήο ζα γίλνπλ ζε κε 

εξγάζηκν σξάξην 

ΛΑΗ   

24.  Ν αλάδνρνο ζα απελεξγνπνηήζεη ηα UPS 

E/F, θαη ζα ηα κεηαθέξεη ζε ρψξν πνπ ζα 

ππνδείμεη ν θνξέαο 

ΛΑΗ   

Γηαλνκή πξνο ηθξηψκαηα  

25.  Πρεδηαζκφο, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

απηφλνκνπ ππνπίλαθα δηαλνκήο ηζρχνο, 

απφ έμνδν ζπζηήκαηνο ζε 5 ηθξηψκαηα, 

έλαο πίλαθαο αλά ππφ πξνκήζεηα UPS 

δήι 2 αλεμάξηεηνη ππνπίλαθεο ζχλνιν  

ΛΑΗ   

26.  Πε θάζε ππνζηεξηδφκελν ηθξίσκα ζα 

παξέρνληαη απφ ηνλ πίλαθα θάζε λένπ 

ζπζηήκαηνο UPS κηα παξνρή 32A κε ηηο 

αληίζηνηρεο απηφκαηεο αζθάιεηεο θαη 

βηνκεραληθφ ξεπκαηνδφηε ηνλ νπνίνη ζα 

πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ν 

αλάδνρνο 

ΛΑΗ   

27.  Γπλαηφηεηα γηα επέθηαζε ππνπίλαθα 

δηαλνκήο ηζρχνο 25% ζε ρψξν 

αζθαιεηνδηαθνπηψλ 

ΛΑΗ   

28.  Λα αλαθεξζεί ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ 

ππνπίλαθα 

ΛΑΗ   

29.  Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο χπαξμεο ηάζεο 

εηζφδνπ ζην ζχζηεκα  

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

30.  Νη θαισδηψζεηο πξνο ηα ηθξηψκαηα ζα 

δηέξρνληαη κέζα απφ κεηαιιηθφ θαλάιη, 

θάησ απφ ην ςεπδνπάησκα ή αλσζελ 

ησλ ηθξησκάησλ. 

ΛΑΗ   

Ππζζσξεπηέο 

31.  Λα αλαθεξζεί ε εηαηξεία θαηαζθεπήο θαη 

ην κνληέιν  

ΛΑΗ   

32.  Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ 

ζπζζσξεπηψλ  

ΛΑΗ   

33.  Λα αλαθεξζεί ν ρξφλνο δσήο ησλ 

ζπζζσξεπηψλ  

ΛΑΗ   

34.  Ππζζσξεπηέο ηχπνπ valve regulated 

leadacid – VRLA  

ΛΑΗ   

35.  Δθφζνλ απαηηείηαη νη ζπζζσξεπηέο ζα 

είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε θαηάιιειν 

ηθξίσκα/κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ ηδίνπ 

θαηαζθεπαζηή κε ην ζχζηεκα UPS ζην 

νπνίν ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα αζθαιείαο 

ΛΑΗ   

36.  Ρν ηθξίσκα ηνπ ζαζί ησλ ζπζζσξεπηψλ 

ζα δηαηεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο 

ΛΑΗ   

37.  Ρν ζαζί πνπ πεξηέρεη ηνπο ζπζζσξεπηέο 

ζα ηνπνζεηεζεί κε δηάηαμε ηέηνηα ψζηε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα 

δηαρσξηζκνχ ςπρξνχ – ζεξκνχ 

δηαδξφκνπ, λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο 

πξνβιεπφκελεο βέιηηζηεο παξακέηξνπο 

ιεηηνπξγίαο ζεξκνθξαζίαο 

ΛΑΗ   

38.  Απηφκαην πξφγξακκα πεξηνδηθνχ ειέγρνπ 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη 

ηεο εθηηκψκελεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο 

ΛΑΗ   

Δξγαιεία δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

39.  Πχλδεζε κέζσ ππνινγηζηή κε ζεηξηαθή 

ζχξα  

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

40.  Γηθηπαθή ζχξα Ethernet 10/100Mbps θαη 

ζχλδεζε ζην ηνπηθφ δίθηπν δηαρείξηζεο 

ηνπ θνξέα  

ΛΑΗ   

41.  πνζηήξημε πξσηνθφιινπ HTTP γηα ηελ 

απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζή ηνπ UPS κέζσ 

ελφο ηππηθνχ web browser 

ΛΑΗ   

42.  Θαηαγξαθή ζπκβάλησλ ΛΑΗ   

43.  πνζηήξημε θσδηθψλ αζθαιείαο γηα ηελ 

δηαρείξηζή ηνπ 

ΛΑΗ   

44.  πνζηήξημε απνκαθξπζκέλεο 

επαλεθθίλεζεο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ζην 

UPS εμνπιηζκνχ 

ΛΑΗ   

45.  πνζηήξημε πξσηνθφιινπ SNMP  ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

46.  Ξαξνρή κέζσ ηεο δηεπαθήο HTTP θαη ηνπ 

πξσηνθφιινπ SNMP κεηξνχκελσλ ηηκψλ: 

-  πξαγκαηηθήο ηζρχνο, 

- θαηλφκελεο ηζρχνο,  

- πνζνζηνχ θνξηίνπ, 

- πξνβιεπφκελε δηάξθεηα κπαηαξηψλ  

Ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ηηο ηηκέο ηεο MIB 

γηα ηελ ιήςε ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ 

κέζσ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο SNMP ηνπ 

θνξέα 

ΛΑΗ   

47.  πνζηήξημε ερεηηθνχ ζπλαγεξκνχ θαη 

απνκαθξπζκέλεο εηδνπνίεζεο ζε 

πεξίπησζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζζσξεπηψλ / πηψζεο ηάζεο / ζθάικα 

ζπζηήκαηνο 

ΛΑΗ   

 

 

Ξίλαθαο 5: Ξίλαθαο δηαλνκήο πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ – ΔΘΡ02 

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γεληθά 

1.  Δηαηξεία θαηαζθεπήο θαη κνληέιν ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

2.  Αξηζκφο κνλάδσλ ≥1   

3.  Βαζκφο πξνζηαζίαο πίλαθα ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

4.  Λα αλαθεξζνχλ φπνηεο πηζηνπνηήζεηο – 

πξφηππα 

ΛΑΗ   

Δίζνδνο/Έμνδνο 

5.  Ρξηθαζηθή γξακκή εμφδνπ γηα ππνζηήξημε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη 

αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο ηζρχνο – UPS  

πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν αλάδνρνο 

≥ 2   

6.  Κεηαγσγή ζηνλ πίλαθα ΔΘΡ02  ζε κε 

εξγάζηκεο ψξεο, ππαξρφλησλ ηξηθαζηθψλ 

θνξηίσλ (ππάξρνληα UPS ή ζπζηήκαηα 

θιηκαηηζκνχ ) γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε 

δηακνηξαζκνχ ηνπ θνξηίνπ αλάκεζα 

ζηνπο πίλαθεο 

ΛΑΗ   

7.  Ξξφβιεςε ρψξνπ γηα δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο 30% ζε ρψξν αζθαιεηψλ, 

δηαθνπηψλ θνξηίσλ 

ΛΑΗ   

8.  Γηαζχλδεζε κε ηελ ηξηθαζηθή θαισδίσζε 

απφ ”πίλαθα κεηαγσγήο - ΔΘΡ02” 

ΛΑΗ   

9.  Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα θάζε θάζε 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

ΛΑΗ   

10.  Ρνπνζέηεζε ζε εξκάξην αζθαιείαο 

Emergency Cut Off δηαθφπηε εμσηεξηθά 

ηνπ ρψξνπ. 

ΛΑΗ   
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Ξίλαθαο 6: Ηθξίσκα - RAK  

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γεληθά 

1.  Δηαηξεία θαηαζθεπήο θαη κνληέιν ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

2.  Ρα ηθξηψκαηα ζα είλαη ηξηψλ νκάδσλ: 

Αξηζκφο ηθξησκάησλ βαζηθήο νκάδαο  Α': 

Αξηζκφο ηθξησκάησλ βαζηθήο νκάδαο Β': 

Αξηζκφο ηθξησκάησλ βαζηθήο νκάδαο Γ': 

 

≥ 7 

≥ 2 

≥ 1 

  

3.  Λα αλαθεξζνχλ φπνηεο πηζηνπνηήζεηο – 

πξφηππα 

ΛΑΗ   

Θνηλά Σαξαθηεξηζηηθά Νκάδσλ 

4.  Ππκβαηφηεηα κε ππνινγηζηέο θαη 

δηθηπαθέο ζπζθεπέο πνπ αθνινπζνχλ ην 

standard κήθνο 19 ηληζψλ 

ΛΑΗ   

5.  Όςνο ζε U (rack units) ≥ 42U   

6.  Υθέιηκν βάζνο (cm) ≥ 100   

7.  Κέγηζην αληνρή ζε βάξνο (kgr) ≥ 800   

8.  Υθέιηκν πιάηνο (mm) ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

9.  Κπξνζηηλή δηάηξεηε πφξηα  ΛΑΗ   

10.  Ξίζσ δηάηξεηε δίθπιιε πφξηα  ΛΑΗ   

11.  Γπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ηεο πφξηαο ΛΑΗ   

12.  Απνζπψκελα πιατλά ΛΑΗ   

13.  Αληηζεηζκηθή ζηήξημε ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

14.  Δγρεηξίδηα ΛΑΗ   

15.  Βίδεο ελζσκάησζεο εμνπιηζκνχ ΛΑΗ   

16.  Βάζε/Πηεξίγκαηα θάζεηεο θαισδίσζεο 

ζηελ φπηζζελ πιεπξά ηνπ ηθξηψκαηνο γηα 

γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θαισδίσλ δηθηχνπ 

ΛΑΗ   

17.  Νπέο ζην άλσ πίζσ κέξνο ηνπ ηθξηψκαηνο 

γηα ηελ δηέιεπζε θαισδηψζεο αζζελψλ 

ξεπκάησλ 

≥ 2   

18.  Νπή ζην θάησ πίζσ κέξνο ηνπ ηθξηψκαηνο 

γηα ηελ δηέιεπζε θαισδίσζεο ηζρπξψλ 

ξεπκάησλ 

≥ 1   

19.  Ξαξνρή θαη εγθαηάζηαζε blanking panels 

γηα ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ θάζε 

ηθξηψκαηνο θαη ηελ απνθπγή αλάκεημεο 

ζεξκνχ/ςπρξνχ αέξα 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Ξξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά νκάδαο Β' (ζε ζρέζε κε βαζηθή νκάδα Α'): 

20.  Πχζηεκα δηαλνκήο ηξνθνδνζίαο (PDU) 

ελζσκαησκέλν ζην ηθξίσκα κε ηξφπν 

εγθαηάζηαζεο πνπ λα κελ επεξεάδεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ ππφινηπνπ εμνπιηζκνχ 

θαη λα βξίζθεηαη ζηελ φπηζζελ πιεπξά 

ηνπ ηθξηψκαηνο γηα επθνιφηεξε 

δηαρείξηζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. (Zero U PDUs) 

ΛΑΗ   

21.  Αξηζκφο απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ 

ηξνθνδνζίαο/PDUs αλά ηθξησκα 

≥ 2   

22.  Κέγηζην ξεχκα αλά ππνδνρή εηζφδνπ PDU ≥ 32Α   

23.  Ρν θάζε PDU ζα ιακβάλεη ξεχκα απφ 

θαηάιιειν βηνκεραληθφ ξεπκαηνδφηε απφ 

ηελ έμνδν δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

πξνζηαζίαο θαη αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο 

ηζρχνο  

ΛΑΗ   

24.  Ράζε ηξνθνδνζίαο εηζφδνπ (Input 

Voltage) PDU 

AC 230V   

25.  Ππρλφηεηα ηξνθνδνζίαο εηζφδνπ (Input 

frequency) PDU 

50Hz   

26.  Αξηζκφο ππνδνρψλ IEC 320 C13 10Α ζην 

PDU γηα ηελ ζχλδεζε εμνπιηζκνχ  

≥ 20   

27.  Αξηζκφο ππνδνρψλ IEC 320 C19 10Α ζην 

PDU γηα ηελ ζχλδεζε εμνπιηζκνχ  

≥ 2   

28.  Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο 

PDU κέζσ ησλ πξσηνθφιισλ HTTP, 

HTTPS, Telnet, SNMP, SSH 

ΛΑΗ   

29.  Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο 

δηαρείξηζεο, (on/off) αλά κεκνλσκέλε 

ππνδνρή εμφδνπ PDU 

ΛΑΗ   

Ξξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά νκάδαο Γ' (ζε ζρέζε κε βαζηθή νκάδα Α') 

30.  Πχζηεκα δηαλνκήο ηξνθνδνζίαο (PDU) 

ηχπνπ rack mounted 19” 

ΛΑΗ   

31.  Αξηζκφο απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ 

ηξνθνδνζίαο/PDUs  

≥ 2   

32.  Κέγηζην ξεχκα αλά ππνδνρή εηζφδνπ PDU ≥ 16Α   

33.  Οεπκαηνδφηεο εηζφδνπ PDU ηχπνπ Shuko 

θαη ζχλδεζε ζε ππάξρνληεο 

ξεπκαηνδφηεο (απφζηαζε πεξίπνπ 5m) 

ΛΑΗ   

34.  Ράζε ηξνθνδνζίαο εηζφδνπ PDU (Input 

Voltage) 

AC 230V   

35.  Ππρλφηεηα ηξνθνδνζίαο εηζφδνπ PDU 

(Input frequency) 

50Hz   

36.  Αξηζκφο ππνδνρψλ IEC 320 C13 10Α PDU 

γηα ηελ ζχλδεζε εμνπιηζκνχ 

≥ 8   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

37.  Αξηζκφο εμνπιηζκνχ κε ξεπκαηνιήπηε 

απνθιεηζηηθά shuko ηχπνπ πνπ λα κπνξεί 

λα ζπλδεζεί (κε κεηαηξνπέα ή 

πνιχπξηδν) ζην ηθξίσκα 

≥ 6   

38.  Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο 

PDU κέζσ ησλ πξσηνθφιισλ HTTP, 

HTTPS, Telnet, SNMP, SSH θαη ιήςεο 

ζπλνιηθήο  

ΛΑΗ   

39.  Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο 

δηαρείξηζεο, (on/off) αλά πφξηα εμφδνπ 

PDU 

ΛΑΗ   

40.  Πηαζεξφ ξάθη (φρη ζπξηαξσηφ) κε 

δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζε rack  

≥ 4   

 

 

Ξίλαθαο 7: Πχζηεκα δηαρσξηζκνχ ζεξκνχ θαη ςπρξνχ δηαδξφκνπ γηα 

πεξηβαιινληηθά απνδνηηθή ςχμε – CON 

 

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γεληθά 

1.  Δηαηξεία θαηαζθεπήο θαη κνληέιν ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

2.  Αξηζκφο κνλάδσλ (εγθαηαζηάζεσλ - 

ηθξησκαηνζεηξψλ) 

≥2   

3.  Γηαζηάζεηο ςπρξνχ δηαδξφκνπ πνπ πξέπεη 

λα απνκνλσζεί: 

- ΚήθνοΣΞιάηνο ςπρξνπ δηαδξφκνπ 

ηθξησκαηνζεηξάο A' 

- ΚήθνοΣΞιάηνο ςπρξνχ δηαδξφκνπ 

ηθξησκαηνζεηξάο Β' 

 

 

≥ 3,70m Σ 

1,70m 

≥ 

4,30mΣ1,75

m 

  

4.  Αξηζκφο ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ, πιάηνπο 

ηνπιάρηζηνλ 60cm, ζε αληηθξηζηή 

δηάηαμε, πνπ ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην 

θάζε ζχζηεκα: 

- Πχζηεκα ηθξησκαηνζεηξάο Α΄ 

- Πχζηεκα ηθξησκαηνζεηξάο Β'  

Ρα ζηνηρεία εμνπιηζκνχ εθηφο απφ 

ηθξηψκαηα κπνξεί λα είλαη θαη ζπζηήκαηα 

UPS θαη κπαηαξίεο ηνπο πιάηνπο 

ηνπιάρηζηνλ 60cm. 

 

 

 

≥ 14 

≥ 12 

  

5.  Ρν ζχζηεκα ζα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε 

απνκφλσζε αληαιιαγήο αέξα κεηαμχ ηνπ 

θάζε ςπρξνχ θαη ζεξκνχ δηαδξφκνπ ηνπ 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ 

   

6.  Λα αλαθεξζεί ην είδνο ηεο ιχζεο (Cold ή 

hot isle containment)  

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

7.  Λα ηεθκεξησζεί ε θαηαιιειφηεηα ηεο 

ιχζεο (Cold ή hot isle containment), 

έρνληαο ιάβεη ππφςε ηηο δηαζηάζεηο θαη 

ηελ δηάηαμε ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ 

ΔΘΡ, 

 Όςνο απφ βάζε ηθξησκάηνζεηξψλ σο 

νξνθή 2.83m ζηηο ειεχζεξεο 

πεξηνρέο θαη 2.48m ζηηο πεξηνρέο 

πνπ ππάξρνπλ  δνθνί 

 ςνο ςεπδνπαηψκαηνο 30cm  

 Διάρηζην βάζνο ηθξηψκαηνο πνπ 

πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ≥ 65cm 

ΛΑΗ   

8.  Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεην απφ ηθξηψκαηα 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή 

ΛΑΗ   

9.  Ρν ζχζηεκα ζα ελζσκαηψλεη ηα 

ππάξρνληα ηθξηψκαηα ηνπ πνινγηζηηθνχ 

Θέληξνπ θαη ηα ππφ πξνκήζεηα 

ηθξηψκαηα. Ρα ππάξρνληα ηθξηψκαηα 

έρνπλ χςνο: 

Ηθξησκαηνζεηξά Α': 8 ηθξηψκαηα κε χςνο 

2.00m 

Ηθξησκαηνζεηξά Β‟: 6 ηθξηψκαηα κε χςνο 

2.10m,  1 κε χςνο 1.98m 

ΛΑΗ   

10.  Λα πξνζδηνξηζηεί ε δηάηαμε ηνπνζέηεζεο, 

ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα απνκφλσζεο 

ςπρξνχ/ζεξκνχ δηαδξφκνπ, ησλ 

ζπζηεκάησλ παξνρήο πξνζηαζίαο θαη 

αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο ηζρχνο – UPS. 

Λα ηεθκεξησζεί ε θαηαιιειφηεηα ηεο 

ηνπνζέηεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

θπιιάδηα/ζπζηάζεηο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ. 

ΛΑΗ   

11.  Ρν ζχζηεκα ζα ζπκπεξηιακβάλεη δχν (2) 

επαλαθεξφκελεο πφξηεο εηζφδνπ/εμφδνπ 

κε ελζσκαησκέλε κπάξα παληθνχ ή άιιν 

αληίζηνηρν ζχζηεκα γηα ηαρεία έμνδν. 

ΛΑΗ   

12.  Δγθαηάζηαζε ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ 

γηα ηελ κφλσζε ηνπ δηαδξφκνπ ζε 

πεξηνρέο επαθήο ησλ ηθξησκάησλ θαη ζε 

πεξηνρέο γχξσ απφ ηα ηθξηψκαηα φπνπ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θελά 

ΛΑΗ   

13.  Γπλαηφηεηα αθαίξεζεο ελφο ηθξηψκαηνο 

απφ ζπλερή ζεηξά ρσξίο ηελ αλάγθε 

αθαίξεζεο ηεο νξνθήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρσξηζκνχ 

ΛΑΗ   

14.  Αληνρή ζε ππεξπίεζε  ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

15.  Πχζηεκα εθηφλσζεο ππεξπίεζεο.  ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

16.  Ν δηαρσξηζκφο ζεξκνχ/ςπρξνχ 

δηαδξφκνπ ζα γίλεη κε ζηαζεξά αχζξαζηα 

πιαίζηα, θαη φρη κε επθακπεο “θνπξηίλεο”  

ΛΑΗ   

17.  Λα αλαθεξζνχλ φπνηεο πηζηνπνηήζεηο – 

πξφηππα 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Ρξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα θαη παξειθφκελα 

18.  Ν αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, πξνκεζεχζεη 

θαη πινπνηήζεη πιήξσο ηηο απαξαίηεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο,  γηα ηελ εμαζθάιηζε 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη 

ππξφζβεζεο VESDA θαη FM200 

αληίζηνηρα.  

Ν Αλάδνρνο ζα ηεθκεξησζεί ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο 

αλαιπηηθά. 

ΛΑΗ   

19.  Ν αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, πξνκεζεχζεη 

θαη πινπνηήζεη πιήξσο ηηο απαξαίηεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ψζηε ην ππάξρσλ ζχζηεκα 

ςχμεο λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο θαη λα 

ιεηηνπξγεί απνδνηηθά κε ην ζχζηεκα 

απνκφλσζεο. 

Δλδεηθηηθφο θαη κε απνθιεηζηηθφο 

θαηάινγνο ηξνπνπνηήζεσλ πεξηιακβάλεη 

επαλαηνπνζέηεζε, ησλ ππαξρφλησλ 

αηζζεηήξσλ ή/θαη πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε αηζζεηήξσλ ππεξπίεζεο 

ή/θαη επαλαδηακφξθσζε παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο θιηκαηηζηηθψλ.  

Ν Αλάδνρνο ζα ηεθκεξηψζεη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο 

αλαιπηηθά. 

ΛΑΗ   

20.  Ξξνζσπηθφ αλάδνρνπ πηζηνπνηεκέλν 

ζηελ εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε, έιεγρν θαη 

δηακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνχ STULZ ASD512A, STULZ 

ASD241A 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

21.  Αξηζκφο πιαθψλ ςεπδνπαηψκαηνο  

ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ 600x600 mm 

,ζεκεηαθήο αληνρήο ≥  150kg, γηα θάζε 

ζχζηεκα θαη  κε ξπζκηδφκελεο πεξζίδεο 

εμαγσγήο αέξα πςειήο ξνήο, πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη ν αλάδνρνο  

≥ 6   
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Ξίλαθαο 8: Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηάηαμεο  παξαθνινχζεζεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο - MON 

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γεληθά 

1.  Δηαηξεία θαηαζθεπήο θαη κνληέιν ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

2.  Αξηζκφο κνλάδσλ ≥3   

3.  Ζ δηάηαμε ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

κέηξεζεο ζε ηξηθαζηθή παξνρή ησλ 

παξαθάησ κεγεζψλ: 

 Έληαζε  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλά 

θάζε 

 Ράζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλά θάζε 

 Kαηαλαιηζθφκελε πξαγκαηηθή θαη 

αεξγήο  ηζρχο 

 Ξξαγκαηηθή θαη άεξγε 

θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα κε 

ζπκβαηή κε πξφηππα αθνινπζνχκελα 

απφ ΓΔΖ 

ΛΑΗ   

4.  Απφθιηζε κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ≤5%   

5.  Νζφλε γηα ηελ παξνρή ελδείμεσλ θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπζθεπήο 

ΛΑΗ   

6.  O αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ηηο 

κεηξεηηθέο δηαηάμεηο, θαη ηηο απαξαίηεηεο 

θαισδηψζεηο γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπο κε 

ην ζχζηεκα παξνρήο απνκαθξπζκέλεο 

πξφζβαζεο ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

 Ξίλαθαο Κεηαγσγήο - SWI 

 Ξίλαθαο δηαλνκήο πνινγηζηηθνχ 

Θέληξνπ – ΔΘΡ02 

 Δίζνδνο πίλαθα ππνζηήξημεο ΞΝ  

ΛΑΗ   

7.  Ζ δηαζχλδεζε κπνξεί λα επηηπγράλεηαη 

κέζσ ελφο θνηλνχ ζπγθεληξσηή γηα ην 

ζχλνιν ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ ή λα 

είλαη απηφλνκε αλά δηάηαμε 

NAI   

8.  Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο δαθηπιίνπο κέηξεζεο γηα 

θάζε ζεκείν κέηξεζεο, ψζηε λα είλαη 

ζπκβαηνί κε ηελ αληίζηνηρε θαισδίσζε 

θαη κέγηζηε κεηαθεξφκελε ηζρχ 

ΛΑΗ   

9.  Λα αλαθεξζνχλ φπνηεο πηζηνπνηήζεηο – 

πξφηππα 

ΛΑΗ   

Απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε 
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

10.  Απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε κέζσ IP/HTTP 

απφ ην εζσηεξηθφ δίθηπν δηαρείξηζεο ηνπ 

θνξέα ζε: 

 Ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

ηεο δηάηαμεο 

 Ξαξνπζίαζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

κε γξαθηθή δηεπαθή ησλ 

κεηξνχκελσλ ζηνηρείσλ 

 Θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε 

γξαθεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Θαηαγξαθή κεηξήζεσλ ζε αξρείν 

 Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε δηάηαμεο 

ΛΑΗ   

11.  Θαηαγξαθή ζε αξρείν ησλ κεηξνχκελσλ 

κεγεζψλ, πξφζβαζε ζηηο ηηκέο ηνπ 

αξρείνπ κέζσ HTTP θαη FTP 

ΛΑΗ   

12.  Ζ πξφζβαζε κέζσ HTTP θαη FTP κπνξεί 

λα πινπνηεζεί αλά κεηξεηηθή δηάηαμε ή 

κε ζχζηεκα πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο 

θαη πνπ δίλεη απνκάθξπζκέλε  πξφζβαζε 

απφ έλα ζεκείν ζην ζχλνιν ησλ 

δηαηάμεσλ.  

ΛΑΗ   

13.  Ν Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ηελ 

απαξαίηεηε θαισδίσζε γηα ηελ 

δηαζχλδεζε ησλ κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ 

θαη ηελ πξφζβαζε ηνπο κέζσ HTTP/FTP 

πάλσ απφ δίθηπν Ethernet 10/100Mbps 

ηνπ θνξέα 

ΛΑΗ   

14.  Ρνπηθφ θαη απνκαθξπζκέλνο κεδεληζκφο 

ηεο θαηαγξαθφκελεο ελέξγεηαο κε ρξήζε 

θσδηθνχ πξφζβαζεο  

ΛΑΗ   

15.  πνζηήξημε SNMP  ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

16.  Αμηνπνηείηαη ν δηαζέζηκνο ζπγθεληξσηήο 

IP EGX300 ηνπ θνξέα ή δηαηίζεηαη λέν 

αληίζηνηρν ζχζηεκα 

ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

 

 

Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο 9: Πεκείν ειέγρνπ θπζηθήο πξφζβαζεο - ACC 

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γεληθά 

1.  Δηαηξεία θαηαζθεπήο θαη κνληέιν ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

2.  Αξηζκφο κνλάδσλ ≥5   

3.  Δίζνδνο ζε πξνζηαηεπφκελν ρψξν κε 

θαξηαλαγλψζηε proximity θαη αλάγλσζε 

ηεο θάξηαο εμνπζηνδνηεκέλνπ 

πξνζσπηθνχ 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

4.  Ππγθξάηεζε ζπξψλ κε ειεθηξνκαγλήηε 

ππφ ηάζε: 

1 ζχξα γηα ηα 3 ζεκεία ειέγρνπ θπζηθήο 

πξφζβαζεο 

2 ζχξεο γηα ηα 2 ζεκεία ειέγρνπ θπζηθήο 

πξφζβαζεο 

ΛΑΗ   

5.  Πε δηαθνπή παξνρήο ξεχκαηνο ε πφξηα 

λα αλνίγεη 

ΛΑΗ   

6.  Κεραληζκφο γηα emergency exit ρσξίο 

ρξήζε θάξηαο αζθαιείαο 

ΛΑΗ   

7.  Δζσηεξηθφ θφκβην γηα άλνηγκα ζχξαο  ΛΑΗ   

8.  Θφκβην εηδνπνίεζεο (θνπδνχλη) γηα 

αίηεκα εηζφδνπ γηα 5 απφ ηα 8 ζεκεία 

ΛΑΗ   

9.  Ν αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ηηο 

απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θαη θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζεκείσλ  ειέγρνπ πξφζβαζεο, 

ηνπνζεηεκέλεο ζε θαλάιηα  

ΛΑΗ   

10.  Πεκεία εγθαηάζηαζεο: 

- 3 ζην ππφγεην/πνινγηζηηθφ Θέληξνπ 

ΔΘΡ 

- 1 ζε ηζφγεην – Βηβιηνζήθε ΔΘΡ 

- 1 ζε ηζφγεην ΔΘΡ 

ΛΑΗ   

11.  Αξηζκφο ζπκβαηψλ θαξηψλ εηζφδνπ αλά 

ζεκείνπ ειέγρνπ θπζηθήο πξφζβαζεο 

≥5   

12.  Λα αλαθεξζνχλ φπνηεο πηζηνπνηήζεηο – 

πξφηππα 

ΛΑΗ   

Θεληξηθφο έιεγρνο θαη δηαρείξηζε 

13.  Θεληξηθφο έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ πξφζβαζεο απφ έλα 

θνηλφ θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

14.  Γηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαζνξίδνληαη απφ 

ην θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

15.  ΡΝ θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζα 

ιακβάλεη event log ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

απφ ηα ζεκεία ειέγρνπ θπζηθήο 

πξφζβαζεο 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   
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Ξίλαθαο 10: Δπαχμεζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αζθάιεηαο εγθαηάζηαζεο - 

GRN 

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γεληθά 

1.  Αξηζκφο κνλάδσλ (εγθαηαζηάζεσλ) ≥1   

2.  Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα 

εγθαηαζηήζεη ην ζχλνιν ησλ 

απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ 

ΛΑΗ   

3.  Λα αλαθεξζνχλ φπνηεο πηζηνπνηήζεηο 

– πξφηππα 

ΛΑΗ   

Βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

4.  Ξιήξεο έιεγρνο, αθαίξεζε θαη 

επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ 

πιαθψλ, ηνπ ςεπδνπαηψκαηνο 

(πεξίπνπ 120m2) γηα ηελ 

απνμήισζε/θαζαξηζκφ άρξεζησλ 

πιηθψλ ή/θαη κε ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

παιαηφηεξσλ θαισδηψζεσλ, κε ζθνπφ 

ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο αέξα ζε 

απηφ. 

ΛΑΗ   

5.  Θάιπςε κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα 

ησλ νπψλ ςεπδνπαηψκαηνο ζε ζεκεία 

πνπ πξνθαιείηαη αλάκεημε 

ςπρξνχ/ζεξκνχ αέξα θαη 

ζηεγαλνπνίεζε νπψλ δηέιεπζεο 

θαισδηψζεσλ ηζρχνο. 

ΛΑΗ   

6.  Δξγαζίεο ζηνλ ρψξν κπαηαξηψλ γηα 

ηελ δηαζθάιηζε παξνρήο θαη 

απαγσγήο ςπρξνχ/ζεξκνχ αέξα κε 

ηξφπν ζπκβαηφ κε ην ζχζηεκα 

δηαρσξηζκνχ ςπρξνχ/ζεξκνχ αέξα.  

ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ 

  

7.  Γηακφξθσζε ηνπνζεζίαο 

εγθαηάζηαζεο ππαξρφλησλ UPS UPS-

Α θαη UPS-B ψζηε λα ιακβάλνπλ 

επαξθή ξνή ςπρξνχ αέξα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα 

δηαρσξηζκνχ ςπρξνχ/ζεξκνχ αέξα. 

ΛΑΗ   

Ξπξάληνρα θαη ζεξκνκνλσηηθά ρσξίζκαηα  

8.  Αληηθαηάζηαζε ςεπδνξνθήο 

πξνζάιακν πνινγηζηηθνχ θέληξνπ κε 

ππξαληνρή ηνπιάρηζηνλ 60min, 

ζεξκνκνλσηηθή γπςνζαλίδα 

δηαζηάζεσλ 75Σ280cm γηα αεξνζηαγή 

δηαρσξηζκφ απφ παξαθείκελν ρψξν. 

Ξεξηιακβάλεη άλνηγκα θαη κφλσζε 

νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε ππάξρνπζαο 

θαισδίσζεο θαη αγσγψλ. 

ΛΑΗ   

9.  Δπηθάιπςε πεξηκεηξηθά ηνπ 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ, ΞΣ 7mΣ3m 

πεξίπνπ, κε 

ππξάληνρεο/ζεξκνκνλσηηθέο 

γπςνζαλίδεο ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηψλ. 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

10.  Θα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν 

κνλσηηθφ πιηθφ νη δηειεχζεηο 

θαισδηψζεσλ θαη ζσιελψζεσλ απφ 

θαη πξνο ην πνινγηζηηθφ Θέληξν ζηα 

ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ ππξάληνρψλ/ 

ζεξκνκνλσηηθψλ γπςνζαλίδσλ 

ΛΑΗ   

11.  Θα απνθαηαζηαζνχλ θαισδηψζεηο θαη 

ζσιελψζεηο ζηελ επηθάλεηα 

εγθαηάζηαζεο ζηελ πξφηεξή ηνπο 

κνξθή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα  

ΛΑΗ   

12.  Δξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο παξαζχξσλ 

ππνινγηζηηθνχ θέληξνπ 

ΛΑΗ   

Έμνδνο θηλδχλνπ ππνινγηζηηθνχ θέληξνπ 

13.  Γηακφξθσζε δηαδξφκνπ εμφδνπ  

θηλδχλνπ ζε βνεζεηηθνχο ρψξνπο 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ κε πξνκήζεηα 

θαη εγθαηάζηαζε πξνθίι αιινπκηλίνπ 

ζε κήθνο πεξίπνπ 5m 

ΛΑΗ   

14.  Ν δηάδξνκνο εμφδνπ θηλδχλνπ ζα 

δηαζέηεη δχν πφξηεο πξφζβαζεο ζε 

επηκέξνπο γξαθεία δηαρεηξηζηψλ ΞΣ 

0,90Σ2,15m  

ΛΑΗ   

15.  Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ππξάληνρεο πφξηαο εμφδνπ θηλδχλνπ  

60min δηαζηάζεσλ ΞΣ 0,90Σ2,15m  

ΛΑΗ   

16.  Ξξνζζήθε θαηάιιεισλ ζχκθσλα κε 

θαλνληζκνχο ζεκάλζεσλ ζε πφξηα 

εμφδνπ θηλδχλνπ 

ΛΑΗ   

17.  Ρν άλνηγκα ηεο πφξηαο εμφδνπ 

θηλδχλνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζεηξήλα 

ζπλαγεξκνχ ζηνλ ρψξνπ ηνπ 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ θαη ην 

ζπξσξείν ΔΗΔ ηελ νπνία ζα 

πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ν 

αλάδνρνο 

ΛΑΗ   

Πχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

18.  Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ 

κε δπλαηφηεηεο αλίρλεπζεο θίλεζεο 

ζην πξνζάιακν πνινγηζηηθνχ 

Θέληξνπ ΔΘΡ 

ΛΑΗ   

19.  Πεηξήλα εηδνπνίεζεο ζην πνινγηζηηθφ 

Θέληξν θαη ην Θπξσξείν ΔΘΡ 

ΛΑΗ   

20.  Απελεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνχ κε 

εηζαγσγή θσδηθνχ  

ΛΑΗ   

21.  Θνλζφια απελεξγνπνίεζεο, ειέγρνπ 

θαη δηαρείξηζεο ζπλαγεξκνχ ζην 

πξνζάιακν πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ 

ΛΑΗ   

22.  Ν ζπλαγεξκφο ζα αληρλεχεη αλίρλεπζε 

θίλεζεο θαη ζξαχζε ηδακηψλ  

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Πχζηεκα εμαεξηζκνχ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ θαη αληηεθξεθηηθή πξνεηδνπνίεζε 

23.  Πχζηεκα απαγσγήο θαη εηζφδνπ αέξα 

κε ρξνλνδηαθφπηε θαη ρεηξνθίλεηε 

ιεηηνπξγία γηα ρψξν κπαηαξηψλ θαη 

Computer Room 

ΛΑΗ   

24.  Ρν ζχζηεκα ζα επαξθεί γηα ηνλ 

επαξθή αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ κε βάζε  

ηνλ εγθαηεζηεκέλν αξηζκφ θαη ηχπν 

ησλ κπαηαξηψλ. 

Λα ηεθκεξησζεί ε πξνηεηλφκελε ιχζε. 

ΛΑΗ   

25.  Ρν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη θαη 

ιεηηνπξγία κφλν ζε θαηάζηαζε 

εηζφδνπ ή/θαη εμφδνπ αέξα 

ΛΑΗ   

26.  Ζ είζνδνο ηνπ αέξα ζα είλαη 

θαηάιιεια θηιηξαξηζκέλε απφ 

ζσκαηίδηα 

ΛΑΗ   

27.  Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ηνπ αέξα ζα 

γίλεηαη ρσξίο παξεκβάζεηο ζε 

εμσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ κέξε 

ΛΑΗ   

28.  Ρν ζχζηεκα απαγσγήο θαη εηζαγσγήο 

αέξα ζα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγέο 

αθφκα θαη ζε πεξίπησζε ππεξρείιηζεο 

πδάησλ ζηνλ εμσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ 

ρψξν  

ΛΑΗ   

29.  Ρν ζχζηεκα ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

απαγσγή αέξα θαη απφ ην θπξίσο 

ρψξν ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ θαη 

απφ ηνλ ρψξν κπαηαξηψλ 

ΛΑΗ   

30.  Ρν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη επηηνίρην 

αληρλεπηή πδξνγφλνπ ηνπνζεηεκέλν 

ζηνλ ρψξν κπαηαξηψλ, κε θσηεηλή 

έλδεημε πξνεηδνπνίεζεο. 

Λα αλαθεξζεί ε εηαηξία θαηαζθεπήο 

θαη κνληέιν. 

ΛΑΗ   

31.  Δθφζνλ αληρλεπζεί πςειφ επίπεδν 

εθιπφκελνπ πδξνγφλνπ ζα ζέηεη ζε 

ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ 

απηφκαηα  

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

Βειηίσζε γείσζεο 

32.  Βειηίσζε θάλλαβνπ γείσζεο ζην 

ςεπδνπαησκα πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ 

ΔΘΡ.  

Λα πεξηγξαθεί ην είδνο ησλ εξγαζηψλ. 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

33.  Θαλλαβνο γεησζεο πνπ πεξηιακβάλεη 

πξνκήζεηα εγθαηάζηαζε νξηδφληησλ 

ζηεξηγκάησλ ςεπδνπαηψκαηνο κε 

ηξαβέξζεο  ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

ζπλερέο αληηζεηζκηθφ πιέγκα  

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

Κεηξήζεηο ελεξγεηαθψλ βειηηψζεσλ 

34.  Κέηξεζε PUE, πξηλ θαη κεηά, ηηο 

παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο βειηίσζεο 

ζηελ νπνία ζα εθηηκψληαη ηα 

ελεξγεηαθά νθέιε θαη ε αχμεζε ηνπ 

επηπέδνπ ςπθηηθήο εθεδξείαο πνπ 

πξνέθπςε.  

ΛΑΗ   

35.  Ζ εθηίκεζε ηνπ PUE ζα γίλεη κε 

κεζνδνινγία ζπκβαηή κε ηηο 

κεζνδνινγίεο ηνπ Green Grid Forum 

θαη ηηο νπνίεο ζα εμεηδηθεχζεη ν 

αλάδνρνο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Θ ΔΘΡ. 

Λα ηεθκεξησζεί ε κεζνδνινγία. 

ΛΑΗ   

 

 

Ξίλαθαο 11: Δγγχεζε Θαιήο Ιεηηνπξγίαο θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Γηάξθεηα 

1.  Ξεξίνδνο Δγγχεζεο Θαιήο Ιεηηνπξγίαο ≥24 κήλεο   

Γεληθά 

2.  
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία, γηα φιε ηελ πεξίνδν 

ηεο Δγγχεζεο Θαιήο Ιεηηνπξγίαο κεηά 

ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή θαη ρσξίο 

θαλέλα επηπιένλ θφζηνο. Ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ηεθκεξηψζεη ηε δπλαηφηεηά ηνπ γηα 

ηελ παξνρή απηήο ηεο εγγχεζεο. 

ΛΑΗ   

3.  
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθέξεη  

ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πεξίνδν 

Δγγχεζεο Θαιήο Ιεηηνπξγηάο ρσξίο 

επηπιένλ θφζηνο 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

4.  
Πηελ πεξίπησζε αξζξσηνχ 

ζπζηήκαηνο (απφ δηαθνξεηηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο) ν Αλάδνρνο νθείιεη 

λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία, λα 

πξνζθέξεη ζπληήξεζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο γηα φιε ηελ 

πεξίνδν ηεο Δγγχεζεο Θαιήο 

Ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ Νξηζηηθή 

Ξαξαιαβή θαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ 

θφζηνο. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηε δπλαηφηεηά 

ηνπ γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο 

εγγχεζεο. 

ΛΑΗ   

5.  
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη φια ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα πνπ λα 

ηεθκεξηψλνπλ φηη ε πξνζθεξφκελε 

εγγχεζε έρεη ηε ζρεηηθή θάιπςε. 

ΛΑΗ   

6.  
Ν Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίζεη 

πξφγξακκα πεξηνδηθψλ ζπληεξήζεσλ 

θαη ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαηά 

ειάρηζηνλ γηα ηα ζπζηήκαηα: 

 Ξαξνρήο ηζρχνο αζθαιείαο - 

ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο -HZ 

 Ξξνζηαζίαο θαη αδηάιεηπηεο 

ηξνθνδνζίαο ηζρχνο – UPS 

 Ξίλαθα Κεηαγσγήο – SWI 

Λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά ηη 

πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα, θαη λα 

πξνζδηνξηζηεί  ε ζπρλφηεηα εθηέιεζεο 

δηαθφξσλ πεξηνδηθψλ εξγαζηψλ  

ΛΑΗ   

7.  
Ζ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ζα 

πεξηιακβάλεη, θαηά ειάρηζην κηα 

πιήξε δνθηκή ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ: 

 Ξαξνρήο ηζρχνο αζθαιείαο - 

ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο –HZ 

 Ξίλαθα Κεηαγσγήο – SWI 

Ζ νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

δνθηκή κεηαγσγήο θαη ηελ δνθηκάζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ΖΕ  

ΛΑΗ   

8.  
Ζ θιήζε γηα βιάβεο ζα γίλεηαη 

ηειεθσληθά θαη κέζσ email  

ΛΑΗ   

9.  
Ζ θιήζε γηα βιάβεο, ν έιεγρνο θαη ε 

δηαρείξηζε ηνπο ζα γίλνληαη θαη κέζσ 

Web based ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

βιαβψλ 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

10.  
Κέγηζηνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ηνπ 

αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο, Γηα 

ηελ δηάγλσζε ηεο βιάβεο: 

Δληφο ηξηψλ (3) σξψλ θαηά κέγηζην 

απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο 

βιάβεο εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε ζην 

δηάζηεκα απφ 08:00 κέρξη 18:00 γηα 

φιε ηελ εβδνκάδα. 

Ή ην πξσί (08:00 ε ψξα), ηεο 

επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο εθφζνλ ε 

εηδνπνίεζε έγηλε εθηφο ησλ πην πάλσ 

εκεξψλ θαη σξψλ. 

ΛΑΗ   

11.  
Κέγηζηνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ηνπ 

αλαδφρνπ γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο 

βιάβεο: 

- Πε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ πάξνδν 

36 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο 

βιάβεο θαη εθφζνλ δελ έρεη 

απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα 

ηελ αληηθαηαζηήζεη κε φκνηα (ή 

ηζνδχλακε ηερληθά) κνλάδα πνπ 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη 

αλαιπηηθά ην ζρήκα ππνζηήξημεο πνπ 

πξνηείλεη θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο απηνχ. 

ΛΑΗ   

12.  
Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη επί 

ηφπνπ πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο κηα 

θνξά /έηνο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε θαη ηνλ έιεγρν θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο 

ξεχκαηνο αζθαιείαο ζε 

πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή παξνρήο 

ηνπ δηθηχνπ θνηλήο σθειείαο/ΓΔΖ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα εηδνπνηεί γηα 

ηελ δηαθνπή 4 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ. 

ΛΑΗ   

13.  
Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη 

ηερληθήο ππνζηήξημεο δελ ζα 

θνζηνινγεζνχλ ρσξηζηά απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ. Ρν θφζηνο απηψλ ζα 

πεξηέρεηαη ζην θφζηνο θάζε επηκέξνπο 

εμνπιηζκνχ. 
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Ξίλαθαο 12: Ξνηφηεηα εθηέιεζεο, ρξνλνδηάγξακκα θαη ηεθκεξίσζε  

Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

Σξνλνδηάγξακκα 

1.  Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα 

νινθιεξσζεί (πνζνηηθή/πξνζσξηλή 

θαη νξηζηηθή παξαιαβή) ην αξγφηεξν 

ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

ΛΑΗ   

2.  Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ αλαιπηηθφ 

Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο.  

ΛΑΗ   

Ξνηφηεηα εθηέιεζεο 

3.  Ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη, 

εγθαηαζηήζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία 

ηνλ εμνπιηζκφ ζηα πξνζδηνξηδφκελα 

απφ ηνλ θνξέα ζεκεία, ζηνλ ρψξν ηνπ 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ.  

ΛΑΗ   

4.  Δξγαζίεο κεηαγσγήο επηκέξνπο 

θνξηίσλ θαη εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ 

ηελ δηαθνπή παξνρήο ηζρχνο ζην 

πνινγηζηηθφ Θέληξν ή ζην θηήξην ηνπ 

ΔΗΔ ζα πξέπεη λα γίλνπλ εθηφο 

εξγάζηκσλ σξψλ θαη εκεξψλ.  

ΛΑΗ   

5.  Γηαθνπή παξνρήο ηζρχνο ζηνλ γεληθφ 

πίλαθα ΣΡ ηνπ ΔΗΔ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά κέγηζην 1 θνξά 

θαη κε ζπλνιηθή δηάξθεηα σο 8 ψξεο. 

ΛΑΗ   

6.  Ξαξνρή θηλεηνχ Ζ/Ε γηα ηελ 

ππνζηήξημε θξίζηκσλ θνξηίσλ 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ηνπιάρηζηνλ 

60KVA θαηά ηελ δηάξθεηα  εξγαζηψλ 

κεηαγσγήο πνπ απαηηείηαη γεληθή 

δηαθνπή παξνρήο ηζρχνο 

ΔΞΗΘΚΖΡΝ   

7.  Νη ειεθηξνινγηθέο κειέηεο ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 

Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ κέινο ηνπ 

Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο.  

ΛΑΗ   

8.  Νη ειεθηξνινγηθέο κειέηεο θαη 

θαηαζθεπέο ζα γίλνπλ βάζε ησλ 

εζληθψλ θαη δηεζλψλ θαλνληζκψλ 

ΛΑΗ   

9.  Ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ην ζχλνιν 

ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο 

εθηειέζηεθαλ εξγαζίεο ζηελ πξφηεξε 

ηνπο θαηάζηαζε, ελψ ζα απνξξίςεη 

πιηθά θαη κπάδα κε βάζε ηνπο 

εζληθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο 

ΛΑΗ   

10.  Ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη επί 

ηφπνπ (on the job) εθπαίδεπζε γηα 

φζα ζπζηήκαηα απαηηείηαη. 

ΛΑΗ   

11.  Ν αλάδνρνο ζα ζεκάλεη κε θαηάιιειεο 

ζεκάλζεηο ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ, 

θαισδηψζεσλ, θαη ξεπκαηνδνηψλ. 

ΛΑΗ   
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Α/Α Ξεξηγξαθή/Ξξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 

Ξξνκεζεπηή 

Ξαξαπνκπή 

12.  Ν αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δνθηκψλ απνδνρήο ην νπνίν ζα 

πξνηείλεη  ε αλαζέηνπζα αξρή  

ΛΑΗ   

13.  Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζα γίλεηαη παξάιιεια θαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ 

πιηθνχ. 

ΛΑΗ   

14.  Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη 

εγθαηαζηήζεη ηελ θαισδίσζε  

αζζελψλ ξεπκάησλ γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

έρεη πξνδηαγξαθεί κε ζχξα Ethernet. 

   

Ρεθκεξίσζε 

15.  
O αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζα 

πξνζθέξεη ζην ηέινο ηεο 

εγθαηάζηαζεο αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε. 

ΛΑΗ   

16.  
Ζ ηεθκεξίσζε ζα πεξηιακβάλεη θαηά 

ειάρηζην ηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα θαη 

κειέηεο γηα ην ζχλνιν ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πνινγηζηηθνχ 

Θέληξνπ, ηεο ζπζηνηρίαο Κ/Π ΔΗΔ, ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ηθξησκάησλ, ηνπ πίλαθα 

κεηαγσγήο, δηάηαμε εμνπιηζκνχ ζην 

ππνινγηζηηθφ θέληξν, νδεχζεηο 

θαισδηψζεσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ 

ξεπκάησλ 

ΛΑΗ   

17.  
Ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη αλαιπηηθνχο 

νδεγνχο ρξήζεο θάζε εγθαηεζηεκέλνπ 

ππνζπζηήκαηνο, ηερληθά θπιιάδηα 

θαηαζθεπαζηψλ εμνπιηζκνχ θαη 

νδεγνχο ζπρλψλ ελεξγεηψλ γηα θάζε 

εγθαηεζηεκέλν ππνζχζηεκα 

ΛΑΗ   

18.  
Ζ ηεθκεξίσζε ζα παξαδνζεί ζε δχν 

έληππα θαη έλα ειεθηξνληθφ 

αληίγξαθν 

ΛΑΗ   

 

Πεκείσζε: Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο, εθαξκνγήο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεθκεξίσζεο (Ξίλαθεο 11 θαη 12) δελ ζα θνζηνινγεζνχλ ρσξηζηά 

απφ ηνλ εμνπιηζκφ. Ρν θφζηνο απηψλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θάζε επηκέξνπο 

πίλαθα εμνπιηζκνχ (Ξίλαθεο 1 έσο θαη 10). 
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Ξαξάξηεκα 5. πνδείγκαηα 

 

πφδεηγκα ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο 

 

 

Αζήλα ……….. 

 

 

Ξξνο:  Δζληθφ Kέληξν Ρεθκεξίσζεο/Δζληθφ ΄Ηδξπκα Δξεπλψλ 

Γηεχζπλζε: Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 48, 116 35 Αζήλα  

ηει.: 2107273900 fax: 2107246824 

 

 

 

Αμηφηηκνη....... 

 

Πχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ αλνηρηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Δμνπιηζκφο 

γηα επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ», θσδηθφο: EPSETKD0801, ζαο ππνβάιινπκε ηελ 

πξνζθνξά καο  

 

 

Ν Λφκηκνο εθπξφζσπνο  

 

 

 

πνγξαθή 

 

Δπσλπκία εηαηξείαο:............................................. 

Πηνηρεία Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ Δηαηξείαο................................................ 

 

Νλνκαηεπψλπκν:.................................. 

Ρει................................. 

Fax.............................. 

Email. ………………………………. 
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πφδεηγκα ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο 

  

 

Αζήλα ……….. 

 

 

Ξξνο:  Δζληθφ Kέληξν Ρεθκεξίσζεο/Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ 

Γηεχζπλζε: Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 48, 116 35 Αζήλα  

ηει.: 2107273900 fax: 2107246824 

 

 

Αμηφηηκνη....... 

 

Πχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ αλνηρηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Δμνπιηζκφο 

γηα επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ», θσδηθφο: EPSETKD0801, ζαο ππνβάιινπκε ηελ 

πξνζθνξά καο  

Ζ έλσζε καο έρεη σο ζπληνληζηή ην............ (πιήξε ζηνηρεία Δηαηξείαο) θαη απνηειείηαη 

απφ ηνπο θάησζη πξνκεζεπηέο: 

 

Ξξνκεζεπηήο 1 (Ξιήξε ζηνηρεία Δηαηξείαο) 

Ξξνκεζεπηήο 2 (Ξιήξε ζηνηρεία Δηαηξείαο) 

................. 

Ξξνκεζεπηήο Λ (Ξιήξε ζηνηρεία Δηαηξείαο) 

 

......................................................... 

 

Ν Λφκηκνο εθπξφζσπνο  

 

 

 

πνγξαθή 

 

Πηνηρεία Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ 

Νλνκαηεπψλπκν:.................................. 

Ρει................................. 

Fax.............................. 

Email ………………………………. 
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Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Α/Α Θσδηθφο Ξξντφλ Θαηαζθ. 
Θσδηθφο 

Θαηαζθ. 
Ξνζφηεηα 

Θφζηνο 

Κνλάδαο 
Πχλνιν 

1.  ΖΕ Πχζηεκα παξνρήο ηζρχνο 

αζθαιείαο - 

ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο  

  1   

2.  UPS Πχζηεκα  πξνζηαζίαο θαη 

αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο 

ηζρχνο 

  2   

3.  SWI Ξηλάθαο κεηαγσγήο   1   

4.  CAB Θαισδηψζεηο παξνρήο 

ξεχκαηνο αζθαιείαο 

  4   

5.  ΔΘΡ02 Ξίλαθαο δηαλνκήο 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ  

  1   

6.  RAK Ηθξηψκαηα   10   

7.  CON Πχζηεκα δηαρσξηζκνχ 

ζεξκνχ θαη ςπρξνχ 

δηαδξφκνπ γηα 

πεξηβαιινληηθά απνδνηηθή 

ςχμε 

  2   

8.  ΚΝΛ Γηαηάμεηο 

παξαθνινχζεζεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

  3   

9.  ACC Πεκεία ειέγρνπ θπζηθήο 

πξφζβαζεο 

  5   

10.  GRN Δπαχμεζε ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαη αζθάιεηαο 

εγθαηάζηαζεο 

  1   

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ (ρσξίο ΦΞΑ)  

ΦΞΑ 23%  

ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ (ΘΝΠΡΝΠ + ΦΞΑ)  

 

Ξίλαθαο 1. πφδεηγκα Ππλνπηηθνχ Ξίλαθα Ξξνζθεξφκελνπ Δμνπιηζκνχ θαη πεξεζηψλ 

(Σσξίο Ρηκέο ε Ρερληθή Ξξνζθνξά). 

Πεκείσζε: Ν πίλαθαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο είλαη ν ίδηνο κε ηνλ πίλαθα 

«ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ & ΞΖΟΔΠΗΥΛ» ηεο Ρερληθήο 

Ξξνζθνξάο (Ξαξάξηεκα 4) κε ηελ πξνζζήθε ησλ επηπιένλ ζηειψλ γηα ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επνκέλσο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε ίδηα αθξηβψο 

αξίζκεζε θαη ζηνπο δχν πίλαθεο. 
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Ξαξάξηεκα 6. Πρέδην Πχκβαζεο 



 

Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο              Πρέδην Πχκβαζεο 1 

Πχκβαζε κε ηίηιν:  

«Τεθηνπνίεζε αλαδξνκηθνχ πιηθνχ ηνπ  

Δζληθνχ Αξρείνπ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ»  

ηνπ έξγνπ «Δζληθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο  

(ΔΞΠΔ+Ρ) – Γ΄ Φάζε –  

Απνζεηήξηα θαη Δπηζηεκνληθά Ζιεθηξνληθά Ξεξηνδηθά Αλνηθηήο Ξξφζβαζεο»» 

ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 18 

«Τεθηνπνίεζε αλαδξνκηθνχ πιηθνχ ηνπ  

Δζληθνχ Αξρείνπ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ» 

Πχκβαζε Αλάζεζεο Έξγνπ  

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα  

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  

κε ηίηιν:  

«Δμνπιηζκφο γηα επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο  

θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ» 

 

ζην πιαίζην ηνπ ππνέξγνπ 8: «Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ» 
Θσδηθφο: EPSETKD0801 

ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ  
ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ &  
ΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ 

 

 

EKT / EIE: ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ / ΔΘΛΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΔΟΔΛΥΛ 
EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION 

Άμνλαο 

Ξξνηεξαηφηεηαο:  
ΡΞΔ θαη Βειηίσζε ηεο Ξνηφηεηαο Εσήο 

Πηφρνο: Πχγθιηζε 

Ρίηινο Ξξάμεο: 

«Δζληθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Έξεπλαο θαη 

Ρερλνινγίαο/Θνηλσληθά Γίθηπα – Ξεξηερφκελν 

Ξαξαγφκελν απφ Σξήζηεο» 

Θσδηθφο Ξξάμεο 

(ΝΞΠ):  
296115 
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Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ <εκεξνκελία)>, εκέξα <εκέξα)>, κεηαμχ  

Αθελφο 

ηεο Δηαηξείαο <επσλπκία> πνπ εδξεχεη ζηελ <νλνκαζία πφιεο (ηαρ.δ/λζε)>, 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Ξξφεδξν <νλνκαηεπψλπκν> θαη ζην εμήο ζα 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο»  

θαη αθεηέξνπ  

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Δζληθφ Θέληξν 

Ρεθκεξίσζεο/Δ.Η.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ζηελ νδφ Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 48, 

11635 θαη ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ 

πνπξγείνπ Ξαηδείαο Γηα Βίνπ Κάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ θαη εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ θ. Δπάγγειν Κπνχκπνπθα, Γηεπζπληή ζχκθσλα κε 

ηελ απφ 2009/02/10.03.2009 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ΔΗΔ θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ΔΘΡ/ΔΗΔ»,  

θαη έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο: 

Α. Ρνπ Λ. 1514/85 «Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο» 

(ΦΔΘ 130 Α), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

Β. Ρνπ ΞΓ 226/89 «Νξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ Δ.Η.Δ.» 

(ΦΔΘ 107 Α), φπσο θάζε θνξά έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

Γ. Ρνπ ΞΓ 347/96 «Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΞΓ 226/89 “Νξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ”» (ΔΗΔ) (ΦΔΘ 107/Α/02.05.1989). 

Γ. Ρνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ Α΄267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007–2013» 

Δ. Ρεο ππ‟ αξηζκ. 14053/ΔΠ 1749 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ «πνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», (ΦΔΘ 

540/Β/2008) 

Πη. Ρν Λ.2362/95 «Ξεξί Γεκφζηνπ Ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

Ε. Ρελ απφθαζε ΔΔ κε αξηζκφ Δ92007 5339/26.10.2007 πνπ αθνξά ζηελ 

έγθξηζε ηνπ Δ. Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε» φπσο ηζρχεη 

Ζ. Ρελ κε αξ. πξση. 152.869/ΤΠ6044-Α2 Απφθαζε έληαμεο ηεο νξηδφληηαο 

πξάμεο «ΔΘΛΗΘΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΟΔΛΑΠ & 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ/ΘΝΗΛΥΛΗΘΑ ΓΗΘΡΑ – ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΚΔΛΝ ΑΞΝ 

ΣΟΖΠΡΔΠ» κε θσδηθφ MIS 296115 θαη ΠΑΔ 0138. 

Η. Ρνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» αλαινγηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά. 

2. Ρν απφ ΣΣ/ΣΣ.ΣΣ.2011 ηεχρνο πξνθήξπμεο, 

3. Ρελ απφ …. πξνζθνξά ηνπ «Αλαδφρνπ», 

4. Ρελ απφ …. απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΗΔ, 

5. ΓΗΑΓΔΗΑ- Αλάξηεζε θαηαθχξσζεο, 

ζπλνκνινγήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ηα αθφινπζα: 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. ΞΟΝΘΑΡΑΟΘΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
 
Άξζξν 1. Νξηζκνί 

Πηε Πχκβαζε, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη αληίζηνηρα 

ζην παξφλ άξζξν. 

Έγγξαθν: 

Θάζε ρεηξφγξαθε, έληππε ή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 

Έξγν: 

Δίλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ 

πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ. 

πνζηεξηθηηθά Έγγξαθα:  

Ππληζηνχλ ηα εγρεηξίδηα ηνπ πξντφληνο καδί κε ηα ζρεηηδφκελα ηερληθά έληππα, 

φπσο απηά ζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζαλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηνπο 

ζθνπνχο απηήο ηεο Πχκβαζεο. 

Ξξνζσπηθφ 

Απνηειεί θάζε πξφζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ θάπνηνπ ηξίηνπ, 

εθηφο απφ ηνπο παιιήινπο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ/ΔΗΔ 

γηα λα δηεθπεξαησζνχλ νη πεξεζίεο. 

Αλάδνρνο:  

Απνηειεί ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ Αλάδνρν κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε, κφληκν πξνζσπηθφ, εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ππεξγνιάβνπο 

θαη άιινπο πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο:  

Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο. 

Ζκέξα:  

Ζ εκεξνινγηαθή εκέξα. 

Ξξνζεζκίεο:  

Ρα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη 

ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξία. ηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Ξξνζθνξά:  

Ζ απφ <εκεξνκελία θαηάζεζεο> πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Πχκβαζε:  

Ζ παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 

Ππκβαηηθφ ηίκεκα:  

Ρν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

 

Άξζξν 2 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ 

1. Ν Αλάδνρνο, ζην πιαίζην ηεο Πχκβαζεο, αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ. 



 

Δζληθφ Θέληξν Ρεθκεξίσζεο              Πρέδην Πχκβαζεο 5 

2. Ππγθεθξηκέλα ην έξγν πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο (Ρερληθφ 

Ξαξάξηεκα). 

3. Ρν Έξγν ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν, ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε Πχκβαζε.  

 

Άξζξν 3 Γιψζζα ηεο Πχκβαζεο 

Θάζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ θαη ηνπ Αλαδφρνπ γίλεηαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. Πηελ Διιεληθή γιψζζα ζπληάζζνληαη επίζεο θαη ππνβάιινληαη ηα 

έγγξαθα Ξαξαδνηέα θαη φιν ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο (π.ρ. νδεγίεο, εθζέζεηο, 

ζπζηάζεηο) πνπ ηα ζπλνδεχεη. 

 

Άξζξν 4 Ηεξάξρεζε ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 

Ζ Πχκβαζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Έξγνπ θαη θαηηζρχεη θάζε άιινπ εγγξάθνπ.  

 

Άξζξν 5 Έγγξαθε επηθνηλσλία 

1. Ζ έγγξαθε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ θαη ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ πξαγκαηνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά, ηαρπδξνκηθά ή ηειενκνηνηππηθά ή θαη ηδηνρείξσο, σο 

αθνινχζσο:  

Γηα ηνλ Αλάδνρν: Δπσλπκία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ραρ. Γ/λζε: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ραρ. Θσδ.:. . . . . ΞΝΙΖ:  . . . . . . . . . 

Ρει.: . . . . . . . . .   fax:  . . . . . . . . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Γηα ην ΔΘΡ/ΔΗΔ:   Δπσλπκία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ραρ. Γ/λζε: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ραρ. θσδ.:. . . . . ΞΝΙΖ:  . . . . . . . . . 

Ρει.: . . . . . . . . .   fax:  . . . . . . . . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Πε θάζε πεξίπησζε, ν απνζηνιέαο ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηελ παξαιαβή ηνπ Δγγξάθνπ θαη ηελ απφδεημε ηεο. 

3. πνηε ζηε Πχκβαζε γίλεηαη ιφγνο γηα εηδνπνίεζε, θνηλνπνίεζε, ζπκθσλία, 

έγθξηζε, βεβαίσζε, πηζηνπνίεζε ή απφθαζε, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη 

άιισο, ε ελ ιφγσ εηδνπνίεζε, θνηλνπνίεζε, ζπκθσλία, έγθξηζε, 

πηζηνπνίεζε, βεβαίσζε ή απφθαζε ζα είλαη γξαπηή. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2. πνρξεψζεηο ΔΘΡ/ΔΗΔ 

 

Άξζξν 6 Γηάζεζε Ξξνζσπηθνχ- Ξαξνρή Γηεπθνιχλζεσλ 

1. Ρν ΔΘΡ/ΔΗΔ νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, θάζε πιεξνθνξία 

δηεπθφιπλζεο θαη ππεξεζίεο πνπ εχινγα απαηηεί ν Αλάδνρνο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

2. Δπίζεο ην ΔΘΡ/ΔΗΔ ζα δηαζέζεη ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο, 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

3. Ρν ΔΘΡ/ΔΗΔ νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν, αηειψο, θάζε έγγξαθν, 

ζρέδην, κειέηε, πξνδηαγξαθή θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ θαη δηθαηνχηαη λα γλσζηνπνηήζεη, ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ, κεηά απφ πξνεγνχκελν αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ. Ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη φια ηα ζηνηρεία ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ κε ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ή κε ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο 

Πχκβαζεο. 

 

Άξζξν 7 Ππλδξνκή ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηξίηνπο 

Ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηπρφλ εκπιεθφκελεο αξκφδηεο αξρέο ή άιια 

πξφζσπα, εθ‟ φζνλ ζεσξεί φηη ε επηθνηλσλία απηή απαηηείηαη γηα λα ηνλ 

ππνβνεζήζεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

Άξζξν 8 Γεληθέο ππνρξεψζεηο 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε Πχκβαζε ππνρξεψζεηο ηνπ 

κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

 

Άξζξν 9 Δγγπεηηθή επζχλε 

1. Ν Αλάδνρνο ππφζρεηαη θαη εγγπάηαη φηη ην παξαδνζέλ βάζεη ηεο Πχκβαζεο ζα 

πιεξνί ηα ηερληθά θξηηήξηα, φπσο απηά εθηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα 1 ηεο 

παξνχζαο   

2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη ακέζσο θαη δσξεάλ νπνηαδήπνηε 

έιιεηςε ζπκθσλεκέλεο ηδηφηεηαο, ε νπνία εληνπίδεηαη ζην Ξαξαδνηέν θαη 

ζπληζηά παξάβαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

πξνβαίλεη ν Αλάδνρνο ζηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. Ξξφγξακκα εθηέιεζεο– Ρξφπνο πινπνίεζεο- 
Ρξνπνπνηήζεηο 

 

Άξζξν 10 ινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, Σξφλνο, Ρξφπνο Ξαξάδνζεο- 

Ξαξαιαβήο, πεξεζίεο πνζηήξημεο 

1. Ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ην παξαδνηέν, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο θαη ζα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, εληφο ..........εκεξψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.  

2. Ζ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη σο εμήο: 

 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ έρεη 

νξηζηεί απφ ην ΔΘΡ/ΔΗΔ, Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, ε νπνία ζα παξαιάβεη θαηά 

ην ρξφλν πνπ παξαδίδεηαη, ην παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ, ζπληάζζνληαο 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.  

 Ρν έξγν ηνπ Αλαδφρνπ παξαθνινπζείηαη, θαζνδεγείηαη θαη εγθξίλεηαη θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε 

ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 

πεπζχλνπ ηνπ έξγνπ. 

 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο 

θαη λα δηεπθνιχλεη ζην έξγν ηνπο ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

 Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθά πξσηφθνιια πξνζσξηλήο θαη 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  

 Ζ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ζα γίλεη αθνχ παξαδνζεί θαη παξαιεθζεί νξηζηηθά 

ην Ξαξαδνηέν κε ηίηιν: «Δμνπιηζκφο γηα επαχμεζε επηπέδνπ αζθάιεηαο 

θαη δηαζεζηκφηεηαο θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ πνινγηζηηθνχ Θέληξνπ ΔΘΡ». 

3. ιεο νη ελφηεηεο εξγαζίαο ηνπ Ξαξαδνηένπ, ην έληππν πιηθφ θαη φηη άιιν 

πιηθφ, πνπ παξαδίδεηαη ζην ΔΘΡ/ΔΗΔ ζα αθνινπζεί ή ζα παξάγεηαη κε ηηο 

θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

εθηφο αλ έρεη γξαπηψο δηαθνξεηηθά ζπκθσλεζεί ακνηβαία. 

4. Ν Αλάδνρνο θαη ην ΔΘΡ/ΔΗΔ δχλαληαη λα νλνκάζνπλ, πξν ηεο ελάξμεσο ησλ 

πεξεζηψλ, ν θαζέλαο έλαλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ν νπνίνο ζα απνηειεί ην 

βαζηθφ ζεκείν επαθήο κεηαμχ ηνπ θαη ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηηο πεξεζίεο. 

 

Άξζξν 11 Ξξνζεζκίεο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, αξρίδεη απφ ηελ Ζκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. 
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Άξζξν 12 Ξεξηνξηζκφο επζχλεο ΔΘΡ/ΔΗΔ 

1. Ρν ΔΘΡ/ΔΗΔ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα επζχλεηαη  

 γηα νπνηεζδήπνηε δεκίεο πξνθιεζνχλ απφ ηελ παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ 

λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ,  

 γηα νπνηεζδήπνηε δεκηέο πξνθιεζνχλ απφ κε νξζή ρξήζε ησλ πξντφλησλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν, θαζψο θαη γηα δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνθιεζνχλ απφ 

πξνβιήκαηα θαη θαθή ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζεο ησλ πξντφλησλ, 

κεηαμχ άιισλ θαη θαηά ην δηάζηεκα κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θαη 

πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

2. Θάζε αμίσζε πνπ εγείξεηαη απφ έλα κέξνο θαηά ηνπ άιινπ ζα είλαη 

απαξάδεθηε εάλ δελ ππνβάιιεηαη γξαπηά θαη δελ ππνβάιιεηαη εληφο ελφο 

κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ππφ θξίζε δήηεκα έγηλε γλσζηφ 

ζην κέξνο πνπ εγείξεη ηελ αμίσζε. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5. Ξξντφληα θαη πεξεζίεο 

 

Άξζξν 13 Ξνηφηεηα πεξεζηψλ 

Νη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην ηεο Πχκβαζεο θαζψο 

θαη ν ηξφπνο εθηέιεζήο ηνπο, πξέπεη λα ζπκθσλνχλ, απφ θάζε άπνςε, κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

 

Άξζξν 14 Ξλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα 

1. ια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν 

ζρεηηθφ κε ην έξγν, ινγηζκηθφ- ή παηέληεο, πνπ ζα απνθηεζνχλ ή παξαρζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ έξγνπ, ζα απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ 

ΔΘΡ/ΔΗΔ, εθηφο θαη αλ ήδε πξνυπάξρνπλ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ζρεηηθά.  

2. Ρα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 

ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ 

θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλαζέηνληα θαηά ηελ θαζ‟ 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε αξρείσλ κε 

ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ 

παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / 

δηαρείξηζή ηνπο. 

3. ια ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη ππφ 

ηελ αίξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Ξαξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ ρξήζε, εθηχπσζε, δεκνζίεπζε θαη 

πψιεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηψλ, απνθηψληαη επίζεο θαη γηα ηελ Δηδηθή 

πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» ε νπνία εθφζνλ 

ην επηζπκεί ζα κπνξεί λα ηα δηαζέηεη κε ηνπο δηθνχο ηεο φξνπο. 

 

Άξζξν 15 Ξαξαβίαζε Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο Ρξίησλ 

1. Πε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ απφ ηξίην 

γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ησλ 

εθαξκνγψλ, ην ΔΘΡ/ΔΗΔ νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

ζπλδξάκεη ην ΔΘΡ/ΔΗΔ δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά έλαληη ηνπ ηξίηνπ.  

2. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ N.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6. Ξιεξσκέο- Ξνηληθέο Οήηξεο 

 

Άξζξν 16 Γεληθέο Γηαηάμεηο 

Ν Αλάδνρνο  ζεσξείηαη φηη, πξνηνχ ππνβάιεη ηελ Ξξνζθνξά ηνπ, είρε ιάβεη ππφςε 

εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο θαη ζπλεπψο, ζην Ππκβαηηθφ Ρίκεκα πεξηιακβάλνληαη φια 

ηα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ έμνδα, φπσο: 

α) ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηε Πχκβαζε. 

β) ηα έμνδα ηεο πξνκήζεηαο ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ Έξγνπ. 

γ) ηα έμνδα ηεο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο εγρεηξηδίσλ θαη νδεγηψλ. 

 

Άξζξν 17 Ρίκεκα- Ρξφπνο Ξιεξσκήο 

1. Ρν ζπκβαηηθφ ηίκεκα είλαη ..... πιένλ ΦΞΑ πνζνχ.............. 

2. Ζ θαηαβνιή ησλ πιεξσκψλ πξνο ηνλ Αλάδνρν, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε, νξίδεηαη σο εμήο: 

 Ρν 30% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ, 

σο Ξξνθαηαβνιή, κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζε ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο. 

 Ρν 70% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή- 

Θαιή Ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ (Ξαξάξηεκα 1) θαη κέζα ζε ηξηάληα 

(30) εξγάζηκεο εκέξεο. 

3. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηηο σο άλσ πιεξσκέο απνηειεί ε θαηαβνιή απφ 

ηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή, ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί. 

4. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε ΔΟΥ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην 

ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

5. Γηα ηελ πιεξσκή ν Αλάδνρνο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη πέξαλ ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 21, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

 Ρηκνιφγηα Ξαξνρήο πεξεζηψλ θαηά πεξίπησζε. 

 Απφδεημε είζπξαμεο γηα ην πνζφ πιεξσκήο. 

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

θαη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πιεξσκήο ζε ινγαξηαζκφ πνπ 

ηεξεί ζε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο:  

 Ρξάπεδα:   ………………………………......... 

 Αξηζκφο Ινγαξηαζκνχ:  ……………………………………. 

 πέξ:    …………………….........................  

 

Άξζξν 18 Ξνηληθέο Οήηξεο 

1. Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ παξαδνηένπ θαη ην 

παξαδνηέν δελ παξαδνζεί ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν 

Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνρξεσζεί απφ ην ΔΘΡ/ΔΗΔ λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή 

ξήηξα γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 0.2% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ θαη κέρξη 5% επί 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο απηψλ. 
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2. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κελφο απφ ηελ ζπκθσλεζείζα 

εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ παξαδνηένπ θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ, 

ηφηε ην ΔΘΡ/ΔΗΔ κπνξεί λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν. 

3. Νη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν 

Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία ή ζε 

ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη 

πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο 

ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 19 Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 

1. A. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο: Ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί 

ν δηαγσληζκφο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο χςνπο 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ 

αλαιακβάλεη πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) 

κήλεο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην Άξζξν 22 ηεο παξνχζαο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο 

θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο άζθεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ Αλαδφρνπ, ην ΔΘΡ/ΔΗΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε θαηαγγειία 

ηεο ζχκβαζεο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί 

λα απαηηήζεη θάζε άιιε δεκία, θαη λα πξνρσξήζεη ζε έθπησζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

B. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο: Ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί 

ην έξγν, είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ, 

θαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηεο Δγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο, λα θαηαζέζεη 

κία εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη 

πξνζθέξεη. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα 

είλαη εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Νξηζηηθήο 

Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

παξνχζαο θαη ην πνζφ ηεο, ίζν κε ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ηνπ έξγνπ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. Ζ εγγπεηηθή θαιήο 

ιεηηνπξγίαο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε πεξίπησζε 

παξαηεηακέλεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ, ε 

νπνία δελ έρεη απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζπκθσλα κε ηνπο φξνπο 

Δγγχεζεο Θαιήο Ιεηηνπξγίαο, ην ΔΘΡ/ΔΗΔ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε 

έθπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ή κέξνπο απηήο. 

2. Ξξνδηαγξαθέο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

ιεο νη σο άλσ εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ 

ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Ρελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

 Ρνλ εθδφηε. 

 Ρν λνκηθφ πξφζσπν πξνο ην νπνίν απεπζχλνληαη. 

 Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
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 Ρν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε θαη κε ηε ξήηξα φηη θαιχπηνληαη θαη 

ηφθνη, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

 Ρελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

 Ρν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ηνλ ηίηιν ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπ, ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. 

 ηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ν εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

 ηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ θαη φηη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε 

ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

 ηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Ρν ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηαθήξπμε).  

 ηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο 

ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ. Ρν ζρεηηθφ 

αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

 ηη ε εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε 

θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

 Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ 

θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

έλσζεο. 

3. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ –κειψλ. 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πε πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε 

φξνπ ηεο μελφγισζζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δηαθέξεη απφ ηελ απφδνζε ηεο 

ζηελ ειιεληθή, ε ειιεληθή κεηάθξαζε ππεξηζρχεη ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ.  

4. Πε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη σο άλσ εγγπήζεηο κπνξεί λα 

θαιχπηνληαη απφ κία ή απφ πεξηζζφηεξεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ ζα 

αλαθέξνπλ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο, ην δε άζξνηζκα ηνπο ζα θαιχπηεη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ θάζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7. Αζέηεζε θαη Θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο 

 

Άξζξν 20 Θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ 

1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη λα ιπζεί κνλνκεξψο κε θαηαγγειία ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ 

κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν. Ππνπδαίνη ιφγνη θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο εθ 

κέξνπο ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ είλαη α. ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο, 

β. νη πξνβιεπφκελνη  απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη 

σο ιφγνη θαηαγγειίαο θαη γ. νπνηεζδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

i) Δθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαδνηένπ θαη ν Αλάδνρνο 

δελ εθπιεξψλεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ηηο έλαληη ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, παξά ηηο πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο 

νριήζεηο ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ. 
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ii) Δθφζνλ εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

2. Ρα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ 

Αλάδνρν εθ κέξνπο ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ ηεο θαηαγγειίαο. Θαη‟ εμαίξεζε, ην ΔΘΡ/ΔΗΔ 

δχλαηαη, θαη‟ ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη‟ απηήλ) 

πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, 

εθηφο εάλ ην ΔΘΡ/ΔΗΔ γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί 

ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 

3. Κε ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ ιχζε ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ: 

α) Λα απφζρεη απφ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε Πχκβαζε, 

πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε πξντφλησλ, εξγαζηψλ 

θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

β) Λα παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ην ΔΘΡ/ΔΗΔ, φπνην έξγν ή 

εξγαζία (νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά 

ή κε). 

γ) Λα παξαδψζεη ζην ΔΘΡ/ΔΗΔ θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά ή άιια αγαζά πνπ 

αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ. 

 

Άξζξν 21 Θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ 

1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη λα ιπζεί κνλνκεξψο κε θαηαγγειία ηνπ 

Αλαδφρνπ κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν. Ππνπδαίνη ιφγνη θαηαγγειίαο ηεο 

Πχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη α. ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ 

ηεο παξνχζαο, β. νη πξνβιεπφκελνη  απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ιφγνη πνπ 

αλαθέξνληαη σο ιφγνη θαηαγγειίαο θαη γ. φηαλ ην ΔΘΡ/ΔΗΔ δελ εθπιεξψλεη 

εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ηηο έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ ζπκβαηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 

2. Ρα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζην 

ΔΘΡ/ΔΗΔ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηεο θαηαγγειίαο. Θαη‟ εμαίξεζε, ν 

Αλάδνρνο δχλαηαη, θαη‟ ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη‟ απηήλ) 

πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, 

εθηφο εάλ ν Αλάδνρνο γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ην ΔΘΡ/ΔΗΔ φηη ζεσξεί 

ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 

 

Άξζξν 22 Αλσηέξα Βία 

1. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο 

νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

2. Ν Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο 

ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, 

νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ην ΔΘΡ/ΔΗΔ ηνπο ζρεηηθνχο 

ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. Ρν ΔΘΡ/ΔΗΔ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ 
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εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν 

άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη κε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 8. Γεληθνί Όξνη – Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

 

Άξζξν 23 Γεληθνί Όξνη 

1. Θακία ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο Πχκβαζεο δε ζα ηζρχεη, πιελ αλ γίλεηαη 

γξαπηψο θαη ππνγξάθεηαη απφ πξνζεθφλησο εμνπζηνδνηεκέλνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

2. Αλ θάπνηνο φξνο απηήο ηεο Πχκβαζεο πνπ δελ είλαη νπζηψδεο, θξηζεί 

παξάλνκνο ή αλίζρπξνο, ην έγθπξν ή ε ηζρχο ηεο ινηπήο ζπκθσλίαο δε ζα 

πιεγεί. 

3. Ζ παξαίηεζε ή ε ηξνπνπνίεζε απφ νπνηνλδήπνηε ζπκβαιιφκελν 

νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ή φξνπ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, δε ζα θαζηζηά 

αλίζρπξν θαη δε ζα ηξνπνπνηεί θάπνηνλ άιιν φξν ηεο Πχκβαζεο. Ζ παξάιεηςε 

θάπνηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, λα επηκείλεη, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, γηα ηελ εθηέιεζε θάπνησλ φξσλ απηήο ηεο Πχκβαζεο δε ζα 

ζεσξείηαη σο παξαίηεζε ή εγθαηάιεηςε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 

4. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη απηή ηελ Πχκβαζε νχηε νπνηνδήπνηε 

πξντφλ πνπ απηή αθνξά ρσξίο ηελ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ΔΘΡ/ΔΗΔ. 

 

Άξζξν 24. Ξαξαξηήκαηα 

1. Ρα θαησηέξσ παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη ζπληζηνχλ κε απηήλ έλα εληαίν ζχλνιν. Ζ παξνχζα ζχκβαζε κε 

ηα παξαξηήκαηά ηεο αληηθαζηζηνχλ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο, 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη πξνηάζεηο, έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ νπζία ηεο θαη ππεξηζρχνπλ θάζε άιιεο ξχζκηζεο, ζχκβαζεο, 

θαηαζηαηηθνχ: 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1: Ρερληθή Ξεξηγξαθή Έξγνπ – Ξξνδηαγξαθέο -Σξνλνδηάγξακκα 

 Α. ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΖ 

 Β. ΠΛΝΓΔΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2:  ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3:  Ζ ΚΔ ΑΟ. ΞΟΥΡ: ΣΣΣ/ΣΣ.ΣΣ.2011 ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ 

ΑΛΑΓΝΣΝ  

2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη θάζε 

κεηάθξαζή ηεο ζε άιιε γιψζζα ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα 

πιεξνθνξηαθνχο ζθνπνχο. 

3. Πε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ θχξηνπ κέξνπο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ πνπ 

ζπληζηνχλ ηε Πχκβαζε ε ηζρχο απηψλ έρεη σο εμήο: 

Α) Θχξην Κέξνο ηεο Πχκβαζεο 

Β) Ξαξάξηεκα 1, ην νπνίν έρεη πξνθχςεη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ  

Γ) Ξαξάξηεκα 2, ην Ρεχρνο Ξξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Γ) Ξαξάξηεκα 3, ε κε αξ. πξση.: ΣΣΣ/ΣΣ.ΣΣ.2011, πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 
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Άξζξν 25 Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

1. Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. 

2. Ν Αλάδνρνο θαη ην ΔΘΡ/ΔΗΔ θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή 

επίιπζε θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε Πχκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

Πχκβαζεο ή εμ‟ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ 

3. Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε 

ρξνληθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή 

δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα 

Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα. 

 

Ρν παξφλ ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ έιαβαλ απφ έλα νη 

ζπκβαιιφκελνη, ην ηξίην θαηαηέζεθε ζην Ινγηζηήξην ηνπ ΔΗΔ, θαη ην ηέηαξην ζηε 

Κνλάδα Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο θαη Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΘΡ. 

 

 

Γηα ηελ ………………….      Γηα ην ΔΘΡ/ΔΗΔ 
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