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ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   ΑΑ ’’   ––   ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΙΙ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΟΟ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   

Άρθρο 1ο -  ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

1.1. Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου, µε κοινωφελή, πολιτιστικό, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει 
στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, η 
σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόµου σύµφωνα µε το 
άρθρο 54 του Νόµου 2169/ 1993, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 149 Α/ 
10 - 09 - 1993.   
Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συνεχής και δυναµική αξιοποίηση της 
διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισµού του Μείζονος Ελληνισµού, σκοπός ο 
οποίος εκπληρώνεται µέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της 
σύγχρονης γνώσης για την επικοινωνία.   
 

Άρθρο 2ο –  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της 
Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» 

2.1. Το «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» είναι 
ένα πρωτότυπο έργο που θα υλοποιηθεί, από το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, 
από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Αστική µη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία - Α.Μ.Κ.Ε της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών του 
Κοινωφελούς Ιδρύµατος Α. Ωνάσης και αποσκοπεί: 
� στην υποστήριξη της έρευνας, στην ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόµων 

ιδεών ως παράµετρος της κοινωνικής και οικονοµικής προόδου, 

� στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας ανάµεσα σε ελληνικά και ξένα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα (κλασικά λύκεια που λειτουργούν σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες, σχολεία στην Αµερική, στην Αυστραλία και στην Ασία) 

καθώς και ερευνητών και ερευνητικών ιδρυµάτων, 

� στην αξιοποίηση µιας ιστορικής περιοχής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

ως αφετηρία «εργαλείο», «µονοπάτι» στη προσέγγιση της γνώσης και των 

εναλλακτικών τρόπων µάθησης, 

� στην ανάπτυξη της γνώσης ως µέσο επαγγελµατικής αυτοπραγµάτωσης 

(δηλ.: της βαθύτερης κατανόησης του περιεχομένου και κοινωνικού ρόλου της 

επαγγελματικής απασχόλησης). 

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη δράσεων σε συγκεκριµένους πληθυσµιακές 

οµάδες στις οποίες απευθύνεται οι οποίοι είναι οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί 

της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι, οι 

υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάκτορες καθώς και οι ερευνητές. Το 

Έργο περιλαµβάνει απολύτως διακριτές εκπαιδευτικές δράσεις για κάθε 

πληθυσµιακή οµάδα.  

Το φυσικό αντικείµενο του Έργου περιλαµβάνει: (α) την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εργαστηρίων στα σχολεία της Α΄/Β΄θµιας 

εκπαίδευσης µε τη µέθοδο project (β) τη δηµιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού 
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υλικού καθώς και διαδραστικών εφαρµογών για µαθητές και εκπαιδευτικούς 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γ) τη διοργάνωση 

Θερινών Σχολείων για έλληνες µαθητές, µαθητές ευρωπαϊκών κλασικών 

λυκείων και µαθητές σχολείων της Αµερικής, Αυστραλίας και Ασίας, καθώς και 

για ξενόγλωσσους πτυχιούχους, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και 

ερευνητές δ) την υποστήριξη (τροφεία) για µεταπτυχιακές σπουδές ξένων 

φοιτητών στην Ελλάδα µε γνώση της ελληνικής γλώσσας, ε) την δηµιουργία 

Ψηφιακού αποθετηρίου, µε ψηφιακό υλικό για τον Πλάτωνα, ερευνητικών 

εργασιών, διατριβών, βιβλιογραφία - αρθρογραφία - επιλεγµένη και 

σχολιασµένη δικτυογραφία, σύνδεση µε άλλα αποθετήρια και βάσεις 

Πανεπιστηµίων και ερευνητικών ιδρυµάτων κλπ, στ) την διοργάνωση διεθνών 

συνεδρίων στο τοµέα της φιλοσοφίας και της θεωρίας των επιστηµών καθώς 

και θεµατικών ηµερίδων. 

Οι ∆ράσεις του Έργου στην υλοποίηση των οποίων θα συµµετάσχει το ΙΜΕ 

είναι οι ακόλουθες: 

� ∆ράση 1: ∆ΙΑΛΟΓΟΙ     

� ∆ράση 2: ΠΛΑΤΩΝΑΣ    

� ∆ράση 3: ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α    

� ∆ράση 4: ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   

� ∆ράση 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Οι ανωτέρω ∆ράσεις θα υλοποιηθούν σε τέσσερα Υπόεργα. 

Άρθρο 3ο – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1. Τα 4 υποέργα που απαρτίζουν το Έργο θα υλοποιηθούν αντίστοιχα σε τέσσερις 
συµβάσεις ανάλογα µε το περιεχόµενό τους και τον τρόπο υλοποίησής τους: 

3.1.1. Υποέργο 1 – «Επιστηµονική µελέτη πεδίου, επιλογή, σχεδίαση, 
οπτικοποίηση και παραγωγή περιεχοµένου, εκπαιδεύσεις και λειτουργική 
υποστήριξη των δράσεων του ΙΜΕ». 

3.1.2. Υποέργο 2 – «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την 
υλοποίηση του ΠΛΑΤΩΝΑ»  

3.1.3. Υποέργο 3 – «Υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης διαµονής 
φοιτητών»  

3.1.4. Υποέργο 4 – «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του 
έργου» 

 

3.2. Το Υποέργο 1 (παραγραφος 3.1.1 ανωτέρω) υλοποιείται ήδη µε ίδια µέσα από 
το ΙΜΕ. Τα Υποέργα 2 και 3 (παράγραφοι 3.1.2 και 3.1.3 ανωτέρω) 
αποτελλούν αντικείµενα άλλων συµβάσεων. Με το παρόν προκηρύσσεται το 
Υποέργο 4 που αναφέρετται στην παράγραφο 3.1.4 ανωτέρω.  

3.3. Το Υποέργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του 
έργου» (Για την παρούσα διαδικασία αποτελεί και αναφέρεται ως «Έργο», 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 7 από 32 

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

στο εξής) το οποίο πρόκειται να ανατεθεί στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού περιλαµβάνει προµήθειες που θα παρασχεθούν για την υλοποίηση 
όλων των δράσεων του Έργου (∆ράσεις «∆ΙΑΛΟΓΟΙ», «ΠΛΑΤΩΝΑΣ», 
«ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α, «ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ») και συνίσταται σε προµήθεια εξοπλισµού 
για την υλοποίηση του θερινού σχολείου (σταθµοί εργασίας, ταµπλέτες, 
προβολικό, πολυµηχάνηµα και φωτογραφική µηχανή) και εξοπλισµού για την 
ανάπτυξη του περιεχοµένου και υλοποίηση του συνολικού έργου (Συστήµατα 
επεξεργασίας γραφικών (φορητοί σταθµοί εργασίας, υπολογιστής επεξεργασίας 
χαρτών, υπολογιστής επεξεργασίας βίντεο, εξοπλισµός οργάνωσης γραφείου, 
πρόσθετα στοιχεία). Το αντικείµενο περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο  Γ’ 

3.4. Προσφορές µπορούν να υποβληθούν µόνο για το σύνολο του έργου που 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.3 ∆εν είναι αποδεκτές προσφορές για 
µεµονωµένο µέρος (ή µέρη). 

Άρθρο 4ο –  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1. Η προκηρυσσόµενη δια της παρούσης, διαδικασία ανάθεσης, έχει αντικείµενο 
και τίτλο:   
«Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου». 

4.2. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για το ως έργο είναι έως εκατόν είκοσι 
χιλιάδες ευρώ (€ 120.00,00) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% (αξία 
προµηθειών: 97.560,98 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 22.439,02 ευρώ). Ο 
προϋπολογισµός αυτός αποτελεί ανώτατο όριο αµοιβής για τις 
αιτούµενες προµήθειες, σύµφωνα µε την παρ. 21.1.2 του «Κανονισµού 
Ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και 
∆ιενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού» του ΙΜΕ. Το 
ποσό αυτό περιλαµβάνει κάθε αναγκαία δαπάνη για την υλοποίηση του έργου 
όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα (φόροι – εκτός από τον ΦΠΑ, δασµοί, 
κρατήσεις, ασφαλίσεις, εισφορές, µεταφορικά, δαπάνες εγκατάστασης, 
φύλαξης, εγγύησης, διεξαγωγή ελέγχων και οιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί 
για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου).  

4.3. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ -) και Εθνικούς Πόρους. 

4.4. Το προς ανάθεση έργο στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνει 
συνοπτικά:  

4.4.1.  Υποδοµή λειτουργίας θερινού σχολείου:   
Περιλαµβάνονται προµήθειες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
δράσεων και της καταγραφής τους: 

4.4.1.1. 18 βασικοί σταθµοί εργασίας 

4.4.1.2. 3 πρόσθετοι σταθµοί εργασίας 

4.4.1.3. 10 ταµπλέτες 

4.4.1.4. 1 προβολικό 

4.4.1.5. 1 πολυµηχάνηµα 

4.4.1.6. 1 φωτογραφική µηχανή  

4.4.2. Υποδοµή υλοποιησης έργου.   
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Περιλαµβάνονται προµήθειες για την αναβάθµιση και επέκταση των 
υποδοµών του φορέα µε τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την 
υλοποίήση του συνολικού έργου: 

4.4.2.1. 8 συστήµατα επεξεργασίας γραφικών 

4.4.2.2. 3 φορητοί σταθµοί εργασίας 

4.4.2.3. 1 υπολογιστής επεξεργασίας χαρτών 

4.4.2.4. 1 υπολογιστής επεξεργασίας βίντεο 

4.4.2.5. Εξοπλισµός οργάνωσης γραφείου  

4.4.2.6. Πρόσθετα στοιχεία   

4.5. Στην αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την 
υλοποίηση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα (φόροι, δασµοί, 
κρατήσεις, ασφαλίσεις, εισφορές, διεξαγωγή ελέγχων, συντηρήσεων και 
επιδιορθώσεων και οιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την πλήρη 
ολοκλήρωση του έργου). Περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη συναφής µε τα 
ανωτέρω, κάθε φόρος και δασµός, κάθε αµοιβή τρίτου και γενικότερα 
οιαδήποτε δαπάνη είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Το προς 
ανάθεση αντικείµενο περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας.  

4.6. ∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι προσφορά του αναδόχου αφορά την υλοποίηση του 
συνόλου του έργου. ∆εν επιτρέπονται επί ποινή αποκλεισµού προσφορές για 
µεµονωµένα µέρη του έργου. 

4.7. Αναλυτική παρουσίαση των ελάχιστων απαιτούµενων Τεχνικών Προδιαγραφών 
και των απαιτήσεων του ΙΜΕ, καθώς και ο τρόπος που αυτές υπεισέρχονται στα 
κριτήρια επιλογής αναδόχου, περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας. 

4.8. Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: ΥΣΕ-
ΑΠ.Ι.4 

4.9. Οι κωδικοί της παρούσας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό περί κοινού λεξιλογίου 
για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) είναι: 30200000-1, 30232100-5, 
38651000-3 

ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   BB ’’   ––   ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΜΜ ΙΙ ΚΚ ΟΟ   ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΙΙ ΣΣ ΙΙ ΟΟ   ––   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ   

Το ΙΜΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά, σύµφωνα µε 
τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Άρθρο 5ο -  ΝΟΜΙΚΟ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

5.1. Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου, µε κοινωφελή, πολιτιστικό, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει 
στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, η 
σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόµου σύµφωνα µε το 
άρθρο 54 του Νόµου 2169/ 1993, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 149 Α/ 
10 - 09 - 1993.   
Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συνεχής και δυναµική αξιοποίηση της 
διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισµού του Μείζονος Ελληνισµού, την 
δηµιουργία ηλεκτρονικών µουσείων, σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται µέσω της 
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αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης γνώσης για την 
επικοινωνία. 

5.2. Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου, µε πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Κατά συνέπεια οι 
σχέσεις των µερών από την υπογραφή της Σύµβασης διέπονται αποκλειστικά 
από τις διατάξεις της Σύµβασης, τα Συµβατικά Τεύχη και Στοιχεία καθώς και 
από τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και όσα στην παρούσα 
ορίζονται ως ισχύοντα. 

5.3. Επισηµαίνεται ότι το ΙΜΕ δυνάµει του ιδρυτικού του νόµου (ν. 2169/ 1993, 
ΦΕΚ 149 Α/ 10 – 09 – 1993), όπως ισχύει σήµερα, εξαιρείται ρητά από το 
δηµόσιο τοµέα και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων 
υπηρεσιών, προµηθειών και έργων. Με δεδοµένο ότι το παρόν έργο «Ακαδηµία 
Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών», έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση», ο παρών 
διαγωνισµός και σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
και το Π∆ 60/2007 το οποίο την ενσωµατώνει στο εσωτερικό δίκαιο. ∆ιέπεται 
επίσης από τις προβλέψεις του «Κανονισµού Ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, 
σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και ∆ιενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος 
Μείζονος Ελληνισµού» (ΙΜΕ). Ρητά διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 
93/39/ΕΟΚ έχουν αντικατασταθεί από την οδηγία 2004/18/ΕΚ η οποία διέπει 
τον παρόντα διαγωνισµό και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/ 2009 της 
Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 2009. ∆ιέπεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις 
του εθνικού δικαίου το οποίο αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών, στον βαθµό και 
κατά περίπτωση όπου το ΙΜΕ και η συγκεκριµένη σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο 
υποχρεωτικής εφαρµογής του, οπότε οι ισχύουσες στην συγκεκριµένη 
περίπτωση προβλέψεις εφαρµόζονται αναλογικά. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο 
των ανωτέρω στοιχείων εφαρµόζεται σε συµφωνία µε τις αρχές της 
διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης, του 
ελεύθερου ανταγωνισµού και της αµοιβαίας αναγνώρισης όπως προκύπτουν 
από το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο. ∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι όπου στην 
παρούσα γίνεται µνεία διατάξεων του εθνικού δικαίου, θα έχει τον χαρακτήρα 
αναφοράς σε συµβατικά κείµενα, δεδοµένου ότι το ΙΜΕ δεν υπάγεται 
υποχρεωτικά στο σύνολο των διατάξεων αυτών οι οποίες εφαρµόζονται 
αναλογικά στην περίπτωση της συγκεκριµένης σύµβασης.  

5.4. Με δεδοµένο ότι το έργο έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
προσκοµίσει όσα στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεχοµένως ζητηθούν 
συµπληρωµατικά µε αυτά τα οποία ρητώς αναφέρονται στην παρούσα, από 
οποιαδήποτε αρµόδια Αρχή, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή ένταξη και 
χρηµατοδότηση του έργου από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.  

5.5. Το ΙΜΕ έχει εγκρίνει, στην µε αρ. 129, συνεδρίασή του, της 21/01/2009 και 
εφαρµόζει κανονισµό «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).» (από εδώ και κάτω αποκαλούµενος 
συνοπτικά και «Κανονισµός»).   
Η παρούσα διαδικασία καθώς και οι σχέσεις των µερών µετά την υπογραφή της 
σύµβασης που θα προκύψει από αυτήν, είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις του 
«Κανονισµού» αυτού και διέπονται από αυτόν.   
Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις µεταξύ της παρούσας 
διακήρυξης και του «κανονισµού», ισχυρότερες θεωρούνται οι διατάξεις της 
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παρούσας. 

5.6. Ο κανονισµός «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ)», διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόµενο σε 
ηλεκτρονική µορφή, στην Ελληνική Γλώσσα, από τον δικτυακό τόπο 
http://tenders.ime.gr και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
διακήρυξης. Η υποβολή της προσφοράς του Υποψηφίου ισοδυναµεί µε δήλωση 
ότι έχει ήδη λάβει γνώση των προβλέψεων του κανονισµού και τις αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

5.7. Το ΙΜΕ για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχει ορίσει Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ), σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στον «Κανονισµό» του, µε τις αντίστοιχες προβλεπόµενες 
αρµοδιότητες. 

5.8. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού που αφορούν τη 
νοµιµότητα µόνο των όρων της διακήρυξης, ασκούνται, σύµφωνα µε την παρ. 
19.2. του κανονισµού, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3)  εργασίµων 
ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της προσβαλλόµενης πράξης .   
Οι ενστάσεις αυτές κατατίθενται στην έδρα του ΙΜΕ αυτοπροσώπως ή από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο του ενιστάµενου. Επ’ αυτών αποφαίνεται το ∆Σ του ΙΜΕ, 
τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας κατάθεσης 
προσφορών.   

Άρθρο 6ο - ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

6.1. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού, η παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και στοιχεία, εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. του ΙΜΕ στην µε α.α. 
220, από 06 – 12 – 2013 συνεδρίασή του. Προεγκρίθηκαν από την αρµόδια 
Υπηρεσία της ∆ιαχειριστικής Αρχής (αρ. προέγκρισης 16767 - 1 / αρ. πρωτ. 
1492/ 24 – 01 - 2014). 

6.2. Ο παρόν ∆ιαγωνισµός είναι «τακτικός ανοιχτός», σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 7.2.1. του «Κανονισµού».  

6.3. Κριτήρια επιλογής αναδόχου είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά», σύµφωνα µε το 20.3. άρθρο του «Κανονισµού». 

6.4. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

6.5. Οι υποψήφιοι δεσµεύονται µε την προσφορά τους για διάστηµα 120 
ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Άρθρο 7ο - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

7.1. Εργοδότης/ Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυµα Μείζονος 
Ελληνισµού (ΙΜΕ).  
Οδός  : Πουλοπούλου 38  
Ταχ. Κωδ. : 118 51 Αθήνα   
Τηλ.  : 212 254 3800  
Telefax : 212 254 3838   
E-mail  :  tenders@ime.gr   
Ιστοσελίδα : http://www.ime.gr/  
Ιστοσελίδα διαγωνισµών: http://tenders.ime.gr  
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7.2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΜΕ θα ασκεί κατά την εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης καθήκοντα ανάλογα µε εκείνα της Προϊσταµένης Αρχής κατά τη 
νοµοθεσία των δηµοσίων προµηθειών, για λογαριασµό του ΙΜΕ 

7.3. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό/ ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι Υπηρεσία 
Συντονισµού Έργων του ΙΜΕ (ΥΣΕ - ΙΜΕ) και αρµόδιος για τον διαγωνισµό 
είναι ο κος Αξιώτης Αθανάσιος, αναπληρωτής υπεύθυνος Έργου, που εδρεύει 
στην ως άνω διεύθυνση. 

7.4. Περισσότερες πληροφορίες, συµπληρωµατικά στοιχεία κ.λπ. διατίθενται από 
την ως άνω διεύθυνση. Στην ως άνω διεύθυνση µπορεί να απευθυνθεί κάθε 
ενδιαφερόµενος για διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρατηρήσεις κ.λπ. 

7.5. Στην ως άνω διεύθυνση θα κατατεθούν επίσης οι προσφορές. 

Άρθρο 8ο - ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

8.1. Στον παρόντα διαγωνισµό δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά και προέρχονται από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε., ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συµφωνίες µε την Ε.Ε.  

8.2. Στην φάση υποβολής των προσφορών αρκεί Επιστολή σύστασης σύµπραξης - 
προσύµφωνο Ενώσεως ή Κοινοπραξίας Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων (όχι 
απαραίτητα συµβολαιογραφικό έγγραφο). Στην επιστολή σύµπραξης - 
προσύµφωνο θα αναφέρεται µεταξύ των άλλων και το ποσοστό συµµετοχής 
εκάστου Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου στην Ένωση ή Κοινοπραξία.   
Στο προσύµφωνο θα ορίζεται και κοινός εκπρόσωπος των συµπραττόντων ή 
κοινοπρακτούντων για την φάση του διαγωνισµού, αναπληρωτής του και θα 
ορίζεται και κοινή διεύθυνση (ταχυδροµική και ηλεκτρονική), τηλέφωνο, φαξ 
κ.λπ.  

8.3. Σε περίπτωση που η σύµβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία, πριν την υπογραφή της 
σύµβασης θα απαιτηθεί σύσταση Κοινοπραξίας µε Συµβολαιογραφικό Έγγραφο. 
   

8.4. Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος µπορεί να συµµετάσχει στον διαγωνισµό 
είτε µόνο µεµονωµένα, είτε µόνο ως µέλος µίας και µόνο Κοινοπραξίας ή 
Ένωσης εταιρειών.  

8.5. Προσφορές θα υποβληθούν µόνο για το σύνολο των µερών της σύµβασης.  

8.6. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών, τα 
µέλη που απαρτίζουν αυτή ευθύνονται έναντι του ΙΜΕ κοινώς, αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον έκαστο τούτων, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα ∆ιακήρυξη και τα συνηµµένα σ’ αυτήν 
συµβατικά στοιχεία. 

8.7. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή ισχύει µέχρι την πλήρη και 
ολοσχερή εκτέλεση της σύµβασης, καθ΄ όλη την συµβατική διάρκεια αυτής και 
την περίοδο των κάθε είδους εγγυήσεων.  
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8.8. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τα τµήµατα ή 
εργασίες της σύµβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε 
τρίτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 10.5 του «Κανονισµού». 

Άρθρο 9ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ  

9.1. Η παρούσα αναλυτική διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία, εκτός του 
εντύπου οικονοµικής προσφοράς, διατίθενται στον κόµβο του ΙΜΕ 
http://tenders.ime.gr διαρκώς από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκήρυξης, µέχρι και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. χωρίς 
οικονοµικό αντάλλαγµα.   
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραλάβουν οι ίδιοι ή µε κατάλληλα 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους (µε απλή εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο µε σφραγίδα της εταιρείας), από τα γραφεία του 
ΙΜΕ σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες (10:00 – 15:00) από τα γραφεία του ΙΜΕ 
(Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα, το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, το 
οποίο είναι πρωτότυπο, αριθµηµένο, σφραγισµένο και µονογραµµένο από το 
ΙΜΕ από την 10η Φεβρουαρίου 2014 έως και την 7η Μαρτίου 2014. Οι 
υποψήφιοι δύνανται επίσης να παραλάβουν το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 
στις ίδιες προθεσµίες, µέσω κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου από τον υποψήφιο ή 
νόµιµο εκπρόσωπό του υποψηφίου, µε σφραγίδα της εταιρείας, 
ταχυµεταφορέα, ο οποίος και θα καταθέσει για την παραλαβή του εντύπου 
γραπτή αίτηση του υποψηφίου προς το ΙΜΕ (υπόψη κ. Λάµπρου Αντωνάτου) 
στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας, το πρόσωπο επικοινωνίας 
και ο κωδικός σύµβασης (ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4).   
Τα λοιπά συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού διατίθενται στο κόµβο του ΙΜΕ 
http://tenders.ime.gr διαρκώς από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκήρυξης, µέχρι και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, χωρίς 
οικονοµικό αντάλλαγµα. 

9.2. ∆ιευκρινίσεις σε σχέση µε την παρούσα και τα συµβατικά τεύχη του 
διαγωνισµού παρέχονται από το ΙΜΕ, έως και την 7η Μαρτίου 2014 Ερωτήσεις 
δύναται να υποβληθούν έως και την 3η Μαρτίου 2014. Τα ερωτήµατα δύναται 
να υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο λογαριασµό mailto: 
tenders@ime.gr, µέσω τηλεοµοιοτυπίας στον αριθµό 212 254 38 38, ή 
τηλεφώνου στα στοιχεία της παραγράφου 7.1 της παρούσας. Σε κάθε 
επικοινωνία ο υποψήφιος θα αναφέρει τον κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4 Οι 
οιεσδήποτε διευκρινίσεις παρασχεθούν από το ΙΜΕ θα δηµοσιευθούν στον 
κόµβο του ΙΜΕ http://tenders.ime.gr από τον οποίο καλούνται µε την παρούσα 
οι υποψήφιοι να ενηµερώνονται τακτικά για θέµατα που αφορούν τον παρόντα 
διαγωνισµό ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4  

9.3. Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία και η σειρά ισχύος τους είναι τα εξής:  

9.3.1. Η σύµβαση που θα καταρτιστεί και το χρονοδιάγραµµα παράδοσης 
του έργου. 

9.3.2. Η παρούσα διακήρυξη – το κυρίως σώµα. 

9.3.3. Τα παραρτήµατα της παρούσας.  

9.3.4. Ο «Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης 
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συµβάσεων Υπηρεσιών και διενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος 
Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ)».  

9.3.5. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

9.3.6. Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 10ο - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

10.1. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών για τον παρόντα διαγωνισµό 
είναι η 11η Μαρτίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στα γραφεία του 
ΙΜΕ, Πουλοπούλου 38, 118 51, Αθήνα. Οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέσουν 
τις προσφορές τους όπως προβλέπεται στην παρούσα τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες (10:00 – 15:00) έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισµού.   
Η οριζόµενη στο παρόν προθεσµία είναι µεγαλύτερη από την οριζόµενη στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 9.1.1.2. του Κανονισµού (10 τουλάχιστον ηµέρες 
από την δηµοσίευση της περίληψης της παρούσας). 

10.2. Οι ενδιαφερόµενοι, καταθέτουν τις προσφορές τους σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του 16ου άρθρου του «Κανονισµού».   
∆εν προβλέπονται άλλου είδους καταθέσεις των προσφορών, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 16.4 του «Κανονισµού» η οποία δεν εφαρµόζεται στην παρούσα.  

10.3. Επισηµαίνεται ότι στα στοιχεία που θα αναγραφούν στον σφραγισµένο φάκελο 
της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 16.7. του «Κανονισµού», θα 
περιλαµβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του υποψηφίου (email), το 
οποίο και θα αποτελεί µέσο έγγραφης επικοινωνίας του ΙΜΕ µε τον υποψήφιο, 
όπου αυτή η έγγραφη επικοινωνία προβλέπεται στις σχετικές διαδικασίες. Σε 
περίπτωση αλλαγής του email επικοινωνίας σε οιοδήποτε στάδιο των 
διαδικασιών, ο υποψήφιος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το ΙΜΕ για την 
αλλαγή αυτή κοινοποιώντας το νέο email επικοινωνίας.  

10.4. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ένα αντίγραφο και θα έχουν την 
προβλεπόµενη από τον «Κανονισµό» µορφή και συγκρότηση. 

10.5. Όλες οι σελίδες θα είναι µονογραµµένες από τον προσφέροντα ή από νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, ή από τον κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας.  

10.6. Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης των προσφορών συνιστάται να τηρηθεί 
στην σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. 

10.7. Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη προς τους όρους της διακήρυξης, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.8. Η εξέταση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 18ο 
άρθρο του «Κανονισµού». 

10.9. Οι προσφορές θα κατατεθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε την επιγραφή: 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και 
λειτουργίας του έργου», ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4 Στο επάνω 
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αριστερό µέρος του φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυµία του 
διαγωνιζοµένου, το όνοµα του εκπροσώπου (κοινού εκπροσώπου, στην 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών), καθώς και η πλήρης 
επαγγελµατική διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax, e-mail) 
του διαγωνιζόµενου. Σε περίπτωση ένωσης ή Κ/ξίας θα αναγράφονται και τα 
στοιχεία των µελών της. 

10.10. Ο φάκελος Προσφοράς περιέχει τρεις υποφακέλους, επί των οποίων θα 
αναγράφονται τα ως άνω (παρ. 10.9. της παρούσας) αναφερόµενα στοιχεία.  
Οι υποφάκελοι, των οποίων τα περιεχόµενα περιγράφονται παρακάτω, στα 
άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, θα είναι οι εξής: 

10.10.1. Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 

10.10.2. Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και 

10.10.3. Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Άρθρο 11ο -  ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

11.1. Ως επίσηµη γλώσσα, για τον παρόντα διαγωνισµό καθώς και για την υλοποίηση 
των εργασιών της σύµβασης που θα προκύψει από αυτόν, ορίζεται η ελληνική.  

11.2. Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των προσφορών του 
παρόντος διαγωνισµού θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, άλλως θα 
υποβληθούν συνοδευόµενα µε µεταφράσεις στην Ελληνική, νοµίµως 
επικυρωµένες από ∆ικηγόρο ο οποίος έχει το δικαίωµα αυτό σύµφωνα µε το 
Ελληνικό ∆ίκαιο. Εξαιρούνται τα φύλλα τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισµού τα 
οποία επιτρέπεται να υποβάλλονται στα Αγγλικά, εφόσον σε αυτή τη γλώσσα 
τα διαθέτει ο κατασκευαστής του αντίστοιχου στοιχείου εξοπλισµού. 

11.3. Όσα από τα απαιτούµενα, αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα δεν κατατεθούν σε 
πρωτότυπη έκδοση, τα αντίγραφα αυτών που θα κατατεθούν θα είναι 
επικυρωµένα από το αρµόδιο Προξενείο ή από άλλη αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή της 
χώρας της έδρας του υποψηφίου, ή από ∆ικηγόρο ο οποίος έχει το δικαίωµα 
αυτό σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο.  

11.4. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα είναι συντεταγµένη στην Ελληνική γλώσσα.  

11.5. Η µη συµµόρφωση της προσφοράς ως προς τα ουσιώδη στοιχεία που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει σαν συνέπεια την απόρριψη αυτής.  

Άρθρο 12ο - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

12.1. Εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής θα τοποθετηθούν 
απαραιτήτως τα δικαιολογητικά που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στις 
παρακάτω παραγράφους 12.3 και 12.5 του παρόντος άρθρου.   
Τα δικαιολογητικά θα είναι αριθµηµένα σύµφωνα µε την αρίθµηση των 
αντίστοιχων παραγράφων.   
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα 
αντίγραφα. 

12.2. ∆εν επιτρέπεται µετά την περίοδο κατάθεσης προσφορών η υποβολή τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών.  
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12.3. ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

12.3.1. Υπεύθυνη δήλωση όπως ισχύει, µε τη θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής, του νοµίµου εκπροσώπου της Επιχείρησης, στην οποία θα 
αναφέρεται, σε περίπτωση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., το ΦΕΚ δηµοσίευσης του 
καταστατικού της Επιχείρησης καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών του 
και η σύνθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. 
ή άλλου τύπου Οικονοµικό Φορέα (Κοινωφελές Ίδρυµα, µη κερδοσκοπική 
εταιρία) θα δηλωθούν τα αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα.   
Σε περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων δηλώνονται τα αντίστοιχα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα που προβλέπονται στην νοµοθεσία της χώρας 
της έδρας του υποψηφίου.  
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνονται ότι τα αντίστοιχα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ µε 
τροποποιήσεις, ΦΕΚ µε σύνθεση ∆.Σ., ....), νόµιµα επικυρωµένα, θα 
προσκοµισθούν ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Προσφορών, ή άλλου Οργάνου του Ιδρύµατος, σε πρώτη 
ζήτηση και µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών.   
Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, στην υπεύθυνη δήλωση θα 
αναφέρεται ο χαρακτήρας της επιχείρησης.   
Σε κάθε περίπτωση τα έγγραφα αυτά θα προσκοµιστούν από τον ανάδοχο 
της σύµβασης πριν την κατακύρωσή της.  

12.3.2. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Επιχείρησης µε την οποία εγκρίνεται 
η συµµετοχή της στο διαγωνισµό (µεµονωµένης ή σε Κοινοπραξία) για 
την ανάληψη της προκηρυσσόµενης σύµβασης προµήθειας και ορίζονται 
οι Νόµιµοι Εκπρόσωποί της για την υπογραφή και κατάθεση (ιδιοχείρως ή 
ταχυδροµικώς) της προσφοράς. Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, θα 
δηλούται η πρόθεση συµµετοχής του επιχειρηµατία ή διαχειριστή. 

12.3.3. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), 
(ποσοστό 4,17% του προϋπολογισµού µε ΦΠΑ), σύµφωνα µε το 
συνηµµένο υπόδειγµα. Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια ισχύος 
τουλάχιστον 120 ηµερολογιακών ηµερών προσµετρούµενες από την 
επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας του διαγωνισµού. 

12.3.4. Η εγγυητική επιστολή του προηγούµενου άρθρου, καθώς και κάθε άλλη 
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρούσα, προέρχονται από 
αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο 
που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή και 
της χώρας προέλευσης του υποψηφίου που έχει το δικαίωµα έκδοσης 
εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε τη εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.   
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγµένες στα 
ελληνικά. Σε περίπτωση που δεν είναι συντεταγµένες στα ελληνικά θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. 

12.3.5. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης σε επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο ή ανάλογη ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση που στην 
χώρα εγκατάστασης της επιχείρησης δεν τηρείται τέτοιο µητρώο ή δεν 
τηρείται τέτοιο µητρώο για τον τύπο του οικονοµικού φορέα, θα 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση - βεβαίωση που θα βεβαιώνει το γεγονός 
αυτό. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από φορέα 
που δεν ασκεί εµπορική δραστηριότητα. 
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12.3.6. Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος επιθυµεί να αναθέσει τµήµατα του 
έργου υπεργολαβικά σε τρίτους, θα πρέπει να περιλάβει στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής του Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του 
υποψηφίου, όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής, για την ανάθεση αυτή, όπου θα αναφέρει τους 
υπεργολάβους στους οποίους προτίθεται να αναθέσει συγκεκριµένα 
τµήµατα του έργου και αντίστοιχες δηλώσεις αποδοχής των 
υπεργολάβων.  

12.3.7. Στην φάση της υποβολής της προσφοράς του παρόντος διαγωνισµού 
απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψηφίου, όπως ισχύει, µε θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής, περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού στο 
πρόσωπό του, από τον συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό (Θα πρέπει να 
αναγραφεί ο τίτλος του παρόντος ∆ιαγωνισµού όπως διατυπώνεται στην 
παρ. 4.1 της παρούσας), µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 
του, από τους αναφερόµενους στο άρθρο 45, της Οδηγίας 2004/ 18/ ΕΚ 
και συγκεκριµένα … (Θα αναγραφούν αναλυτικά οι λόγοι αποκλεισµού 
όπως απαριθµούνται στις παρ. από 12.3.8.1 έως και 12.3.8.9 της 
παρούσας), καθώς και αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη των 
προσκόµηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.   
Ο ανάδοχος θα κληθεί να προσκοµίσει τα επί µέρους δικαιολογητικά και 
έγγραφα, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της 1ης παρ. του 
25ου άρθρου του ν. 3614/ 07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας.  

12.3.8. Λόγοι αποκλεισµού από τον διαγωνισµό Κάθε συµµετέχων στον 
διαγωνισµό αποκλείεται από τον διαγωνισµό εάν: 

12.3.8.1. Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας που είναι εγκατεστηµένος. 

12.3.8.2. Εκκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, 
ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 
εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένος. 

12.3.8.3. Καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική 
διαγωγή του, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 

12.3.8.4. Έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα ή αδίκηµα που 
αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του που µπορεί να διαπιστωθεί 
µε οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή και συγκεκριµένα 
υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 
στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους 
κατωτέρω λόγους: α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
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Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

12.3.8.5. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος και για τους 
έλληνες υποψηφίους σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

12.3.8.6. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την 
πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε την νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένος και για τους έλληνες υποψηφίους 
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

12.3.8.7. Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως 
υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται. 

12.3.8.8. Αποκλείονται όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού 
έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω (12.3.8) κυρώσεις  

12.3.8.9.  Αποκλείονται επίσης οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου 
αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος τους. 

12.3.9. Στην φάση συµµετοχής στον διαγωνισµό και υποβολής της προσφοράς οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι που προσκοµίζουν την υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 12.3.7 δεν υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 12.3.10. έως και 12.3.16. Τα δικαιολογητικά αυτά 
υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να τα προσκοµίσουν κατόπιν σχετικής 
ειδοποίησης του ΙΜΕ και πριν την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17.1 της παρούσας. 

12.3.10.  Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12.3.8.1 
και 12.3.8.2 αποδέχεται ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πιστοποιητικά 
εκδιδόµενα από αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόµενου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

12.3.11.  Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 12.3.8.4, αποδέχεται ως 
επαρκές αποδεικτικό στοιχείο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόµενου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση. Σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου εφ' όσον ζητείται από το ΙΜΕ το αποδεικτικό της παραγράφου 
αυτής θα πρέπει να αναφέρεται στο νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. 
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Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

12.3.12.  Για τις οµόρρυθµες και τις ετερόρρυθµες εταιρείες τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά απαιτούνται και για τους οµορρύθµους εταίρους αυτών. 

12.3.13.  Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12.3.8.5 
και 12.3.8.6, αποδέχεται ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πιστοποιητικά 
(πχ φορολογική ενηµερότητα ή ισοδύναµο έγγραφο) εκδιδόµενα από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

12.3.14.  Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 12.3.8.7, 
αποδέχεται ως επαρκές αποδεικτικό στοιχείο υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόµενου ή του νοµίµου εκπροσώπου του εφ' όσον πρόκειται για 
νοµικό πρόσωπο µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια 
αρχή. 

12.3.15.  ∆ιευκρινίζεται ότι εάν τα ως άνω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν 
εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του διαγωνιζόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του. Εάν στη χώρα του υποψήφιου 
αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 

12.3.16.  Σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή ατοµικών επιχειρήσεων τα ως άνω 
δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα ή τις 
ατοµικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση ανωνύµων εταιριών τα 
δικαιολογητικά των παρ. 12.3.8.1, 12.3.8.2, 12.3.8.5, 12.3.8.6, πρέπει να 
αφορούν το νοµικό πρόσωπο ενώ αυτά των παρ. 12.3.8.4 τον νόµιµο 
εκπρόσωπο όπως αυτός προσδιορίζεται από την χορήγηση γενικής 
εξουσιοδότησης εκπροσώπησης από το ∆Σ της ανώνυµης εταιρείας. Σε 
περίπτωση άλλου τύπου εταιριών (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ) τα ως τα 
δικαιολογητικά των παρ. 12.3.8.1, 12.3.8.2, 12.3.8.5, 12.3.8.6, πρέπει να 
αφορούν το νοµικό πρόσωπο ενώ αυτά της παρ. 12.3.8.4 τους 
διαχειριστές τους. Σε περίπτωση τέλος ένωσης προµηθευτών, τα ως άνω 
δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται από το κάθε ένα µέλος αυτής, 
ανάλογα µε τη νοµική του µορφή. 

12.3.17.  Το ΙΜΕ έχει την δυνατότητα να ζητήσει επίσης πιστοποιητικό µη 
φυγόποινης πράξης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε 
εκκρεµότητα αδίκηµα σχετικό µε τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 45 της οδηγίας 2004/ 18 ΕΚ. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται 
µόνο σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου που θα 
προσκοµιστεί αναγράφει ένδειξη άλλη από «µηδέν». 

12.4. Σε κάθε περίπτωση πριν την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου ο υποψήφιος 
υποχρεούται να προσκοµίσει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
της παραγράφου 12.3.8.8. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 
εντός του τελευταίου εξαµήνου, πλην του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου το 
οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίµηνο. Η φορολογική και 
ασφαλιστική ενηµερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ. 
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Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

12.5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

12.5.1. Αντίγραφα των δηµοσιευµένων ισολογισµών των τριών τελευταίων 
λογιστικών ετών (συνοπτική παρουσίαση).   
Σε περίπτωση εταιρίας ή/ και γενικότερα οικονοµικού φορέα, 
προερχόµενης από χώρα στην οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση 
ή/ και που δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση για τον συγκεκριµένο τύπο 
φορέα, αρκεί η κατάθεση πίνακα στον οποίο να εµφανίζονται τα 
αντίστοιχα οικονοµικά µεγέθη και κυρίως ο κύκλος εργασιών, 
συνοδευόµενη από δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα για την 
ακρίβεια των στοιχείων. Με την ίδια δήλωση θα βεβαιώνεται επίσης το 
γεγονός ότι στην χώρα την οποία εδρεύει η εταιρία ή/ και για τον 
συγκεκριµένο τύπο φορέα, δεν υπάρχει η υποχρέωση δηµοσίευσης των 
στοιχείων αυτών. 

Οι υποψήφιοι πρέπει κατ’ ελάχιστον να έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 
αθροιστικά για τα 3 τελευταία έτη (2010, 2011 και 2012) ίσο µε το 
100% του προϋπολογισµού του Έργου. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή 
κοινοπραξίας το όριο αυτό αφορά αθροιστικά τον κύκλο εργασιών όλων 
των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας για τα 3 τελευταία έτη.  

12.5.2. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος ή οι συµπράξεις υποψηφίων δύναται να 
στηριχθούν και στην χρηµατοοικονοµική δυνατότητα άλλων φορέων που 
διαθέτουν την χρηµατοοικονοµική επάρκεια µε βάση τα προβλεπόµενα 
στην παρούσα, υπό την προϋπόθεση ο υποψήφιος να προσκοµίσει τα 
αναγκαία έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι αφενός οι τρίτοι αυτοί 
φορείς έχουν την χρηµατοοικονοµική επάρκεια όπως ανωτέρω 
παράγραφος 12.5.1. και ταυτόχρονα ότι παρέχουν τους σχετικούς 
πόρους στον υποψήφιο ή ένωση υποψηφίων.  

12.5.3. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 
διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει την υποψήφιο να παρέχει τις σχετικές 
επί των υποβληθέντων στοιχείων διευκρινίσεις εντός εύλογης προθεσµίας 
που θα ορίσει στην σχετική πρόσκλησή της.  

12.6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

12.6.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του υποψηφίου αποτελεί η 
απόδειξη ότι έχει υλοποιήσει πλήρως κατ’ ελάχιστον 1 συναφές έργο 
εντός της τελευταίας τριετίας, µε προϋπολογισµό ίσο κατ’ ελάχιστον µε το 
50% του προϋπολογισµού του Έργου, από την 01 – 01 – 2010 και 
εντεύθεν. Σε περίπτωση υλοποίησης περισσότερων συναφών έργων το 
όριο αυτό αφορά αθροιστικά τους προϋπολογισµούς των ανωτέρω 
έργων. Ως συναφές έργο ορίζεται εκείνο το έργο που περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων οπωσδήποτε την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και 
παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών εγγύησης. 

12.6.2. Απαιτείται να υποβληθεί συνοπτική περιγραφή του συναφούς έργου το 
οποίο υλοποίησε καθώς και σχετική βεβαίωση υλοποίησης ως 
ακολούθως:  
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Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

12.6.3.  Ως βεβαίωση υλοποίησης γίνεται δεκτό απόσπασµα του σχετικού 
πρακτικού παραλαβής ή  βεβαίωση υλοποίησης του έργου, ή βεβαίωση 
παραλαβής του, ή τελικό τιµολόγιο, ή άλλο ισοδύναµο στοιχείο, ανάλογα 
µε το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο εκτέλεσε το συναφές αυτό έργο, που θα 
προσκοµίσει ο υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση οι παραδόσεις και οι 
παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι 
αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από 
την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε 
βεβαίωση του αποδέκτη των προµηθειών, εφόσον τούτο δεν είναι 
δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα. 

12.6.4. Για πληροφοριακούς λόγους ο υποψήφιος καλείται να περιλάβει στον 
φάκελο των δικαιολογητικών του ένα σύντοµο προφίλ του φορέα του. 
∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι το στοιχείο αυτό δεν αξιολογείται.  

12.6.5. Η Ε∆∆ΑΠ διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τον υποψήφιο παρέχει τις 
σχετικές επί των υποβληθέντων στοιχείων διευκρινίσεις εντός εύλογης 
προθεσµίας που θα ορίσει στην σχετική πρόσκλησή της, σύµφωνα µε την 
παρ. 18.9.1. του κανονισµού.  

Άρθρο 13ο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

13.1.  Στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

13.1.1. Τεχνική έκθεση  

Η τεχνική έκθεση θα περιλαµβάνει συµπληρωµένο τον πίνακα του 
παραρτήµατος VIII στον οποίο θα δηλώνεται το ακριβές στοιχείο 
(κατασκευαστής και ακριβές µοντέλο) που προσφέρεται για την κάλυψη 
της κάθε απαίτησης της παρούσας. Θα περιλαµβάνει επίσης 
συµπληρωµέους τους πίνακες των παραρτηµάτων IX έως XX στους οποίους 
θα δηλώνονται τα τεχνικά χαρακτηρτιστικά των προσφερόµενων στοιχείων. 
Μαζί θα υποβάλλονται τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση των 
προσφερόµενων χαρακτηριστικών. Αυτά µπορεί να είναι είτε έντυπα 
τεχνικά έγγραφα των προσφερόµνων στοιχείων, ή και ακριβείς διευθύνσεις 
διαδικτυακών τόπων που αναφέρονται σε αυτά. 

13.1.2. Χρονοδιάγραµµα  

Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της υλοποίησης του έργου θα περιλαµβάνει 
συµπληρωµένο τον πίνακα του παραρτήµατος XXI στον οποίο θα δηλώνεται 
ο χρόνο παράδοσης για καθένα από τα προσφερόµενα στοιχεία. 
∆ιευκρινίζεται πως ο χρόνος παράδοσης δύναται να διαφοροποιείται για 
καθένα από τα προσφερόµενα στοιχεία. 

13.1.3. Έκθεση εγγυήσεων 

Η έκθεση εγγυήσεων θα περιλαµβάνει συµπληρωµένο τον πίνακα του 
παραρτήµατος XXII, στον οποίο θα δηλώνεται η διάρκεια συντήρησης και ο 

Τίτλος 
έργου 

Συνοπτική περιγραφή Αναθέτων 
φορέας 

Περίοδος 
υλοποίησης 

Περιγραφή  
συνηµµένης 
βεβαίωσης   
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εγγυηµένος χρόνος αποκατάστασης της λειτουργίας για καθένα από τα 
προσφερόµενα στοιχεία. ∆ιευκρινίζεται πως η διάρκεια εγγύησης και ο 
εγγυηµένος χρόνος αποκατάστασης δύναται να διαφοροποιούνται για 
καθένα από τα προσφερόµενα στοιχεία. 

13.2. Τα στοιχεία της παραγράφου 13.1 θα υποβληθούν και ηλεκτρονικά σε µη 
επανεγραψιµο CD ROM, που θα συνοδεύει τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ του ψηφιακού στοιχείου και του έντυπου, ισχύον 
θεωρείται το έντυπο. 

13.3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι σύµπραξη ή κοινοπραξία, όλα τα στοιχεία 
της Τεχνικής προσφοράς θα συνταχθούν ενιαία και θα µονογράφονται και 
υπογράφονται κατάλληλα από τον κοινό εκπρόσωπο. 

13.4. Το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα, κατά την επεξεργασία και αξιολόγηση των 
προσφορών του παρόντος διαγωνισµού, να καλέσει τους ενδιαφερόµενους για 
παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, επί ίσοις όροις σε προθεσµία που 
θα ορίσει στους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε την παρ. 18.9.1. του 
κανονισµού.  Η διαδικασία αυτή, κατ’ ουδένα τρόπο δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
προκειµένου να συµπληρωθούν ή αντικατασταθούν στοιχεία, ιδιαίτερα από 
εκείνα που ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη.  

13.5. Το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων που θα 
υποβληθούν µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο.  

13.6. Η Τεχνική προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονοµικά στοιχεία και όρους. 

13.7. Σε περίπτωση αντιθέσεων, αντιφάσεων ή και διαφορών µεταξύ αφ’ ενός των 
γενικών όρων της διακήρυξης, που περιλαµβάνονται στα κεφάλαια Α’ και Β’ της 
παρούσας και αφ’ ετέρου των Τεχνικών περιγραφών και Προδιαγραφών που 
περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο Γ’ της παρούσας, υπερισχύουν τα αναφερόµενα 
στους γενικούς όρους της διακήρυξης.  

13.8. Τα παραρτήµατα από VIII έως και XXII παρέχονται και σε ανοιχτή επεξεργάσιµη  
µορφή για τη διευκόλυνση των υποψηφίων στη σύνταξη των προσφορών τους. 

Άρθρο 14ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

14.1. Στον υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται Οικονοµική 
Προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται, αριθµητικώς και ολογράφως, το 
προσφερόµενο κατ’ αποκοπή τίµηµα σε ευρώ (€), για το αντικείµενο της 
παρούσας, πλήρες και λειτουργικό, επί ποινή απαραδέκτου, σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας.  

14.2. Η προσφορά του αναδόχου αφορά την υλοποίηση του συνόλου του έργου. ∆εν 
επιτρέπονται επί ποινή αποκλεισµού προσφορές για µεµονωµένα µέρη του 
έργου. 

14.3. Η Οικονοµική Προσφορά θα συνταχθεί µε την συµπλήρωση του ειδικού 
πρωτότυπου, αριθµηµένου, µονογραµµένου και σφραγισµένου από το ΙΜΕ 
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς που χορηγείται όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 9.1 της παρούσας. Ο Υποψήφιος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, 
να υποβάλλει την οικονοµική του προσφορά στο πρωτότυπο αυτό έντυπο.  

14.4. ∆ιευκρινίζεται ότι στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται όλοι οι φόροι, 
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δασµοί, τέλη εκτελωνισµού, ασφάλιστρα κ.λπ., εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος 
βαρύνει τον ΚτΕ. Περιλαµβάνονται επίσης εργατικά, αµοιβές, ασφαλιστικές 
εισφορές, και κάθε άλλη δαπάνη, είτε αυτή κατονοµάζεται ρητά είτε όχι στην 
παρούσα, προκειµένου να παραδοθεί το σύνολο των τεχνολογικών υποδοµών 
και υπηρεσιών στον Κ.τ.Ε.  

14.5. Σε κάθε περίπτωση όπου αναγράφονται ποσά ολογράφως και αριθµητικώς 
υπερισχύει η ολόγραφη αναγραφή της τιµής. 

14.6. Όλα τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, µονογράφονται ανά σελίδα και 
υπογράφονται από τον νόµιµο (ή κοινό, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) 
εκπρόσωπο του υποψηφίου.  

14.7. Η προσφερόµενη τιµή θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύµβασης και των δυνητικών µονοµερών από το ΙΜΕ παρατάσεών της όπως 
περιγράφονται στην παρούσα.  

14.8. Σε περίπτωση έκπτωσης υπερβολικού χαρακτήρα το ΙΜΕ θα ζητήσει 
αιτιολόγηση και αναλυτική τεκµηρίωση της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα 
µε το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/ 18/ ΕΚ, καθώς και αρ. 22 του Κανονισµού 
του ΙΜΕ. Σε περίπτωση που αυτή κριθεί ανεπαρκής το ΙΜΕ διατηρεί το 
δικαίωµα να απορρίψει την εν λόγω προσφορά και να καλέσει για υπογραφή 
της σύµβασης τον αµέσως επόµενο υποψήφιο. 

14.9. Ο προσφέρων µε την προσφορά του, δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι 
παραιτείται από κάθε δικαίωµα και απαίτηση που έχει σχέση µε τη µεταβολή 
των τιµών ή απορρέει από αυτές ή για λύση της σύµβασης για οποιονδήποτε 
λόγο, ήτοι ενδεικτικά από τις περιπτώσεις των άρθρων 178, 179, 696, 697 και 
388 του Αστικού Κώδικα, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απροόπτου µεταβολής 
των οικονοµικών συνθηκών περιλαµβανοµένων συναλλαγµατικών 
διακυµάνσεων τον θεωρεί ο προσφέρων ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται.  

Άρθρο 15ο - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Το συµβατικό κατ’ αποκοπή τίµηµα θα καταβληθεί ως εξής:  

15.1. Προκαταβολή 

15.1.1. Μετά την υπογραφή της σύµβασης καταβάλλεται αυτοδίκαια, κατόπιν 
αιτήµατος του αναδόχου, έντοκη προκαταβολή ύψους έως 25% του 
συνόλου της προβλεπόµενης αµοιβής του για το έργο, για την είσπραξη 
της οποίας ο ανάδοχος εκδίδει ισόποση εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον όση η συνολική διάρκεια του Έργου. Σε περίπτωση της για 
οποιαδήποτε λόγο παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης του Έργου, 
ο ανάδοχος δεσµεύεται να παρατείνει ισόχρονα την ισχύ της εγγυητικής, 
ή σε διαφορετική περίπτωση να επιστρέψει την  προκαταβολή πριν τη 
λήξη της εγγυητικής του επιστολής. 

15.1.2. Η προκαταβολή είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται µε το τρέχον 
επιτόκιο που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95.  

15.1.3.  Ο ανάδοχος διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει να µην του 
καταβληθεί προκαταβολή ή να του καταβληθεί προκαταβολή µικρότερη 
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του αναφεροµένου παραπάνω ποσοστού.  

15.2. Αποπλήρωµή 

15.2.1. Μετά την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων του αναδόχου  και 
την υποβολή της έκθεσης υλοποίησης του έργου, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου του ΙΜΕ ελέγχει τα 
παραδοτέα, τα παραλαµβάνει συνολικά, σύµφωνα µε το 33ο άρθρο του 
κανονισµού και πιστοποιεί την καταβολή του συµβατικού ποσού, εφ’ άπαξ 
στον ανάδοχο.  

15.2.2. Το ποσό της προκαταβολής που τυχόν έχει χορηγηθεί καθώς και ο τόκος 
που αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την παραλαβή των προµηθειών από τον 
φορέα συµψηφίζεται µε το τίµηµα του Έργου. 

15.2.3. Πριν την καταβολή της αποπληρωµής ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αξίας όση το ένα τοις  
εκατό (1%) της αξίας της σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ), αντικαθιστώντας µε 
αυτήν την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 17.3 της παρούσας, διάρκειας τουλάχιστον όσης και η 
περίοδος εγγύησης συντήρησης, µετά την οποία και παραλαµβάνεται 
οριστικά η προµήθεια. Για τον φορέα έκδοσης της εγγυητικής αυτής 
επιστολής ισχύει ότι προβλέπεται και για την εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής στην παρούσα. 

Άρθρο 16ο - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

16.1. Η αποσφράγιση - αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο 18ο άρθρο του «Κανονισµού» και σύµφωνα µε τα όσα ειδικά 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του ΙΜΕ, Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα, την 11η  
Μαρτίου 2014, και ώρα 14.00, σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, που συγκροτείται µε απόφαση του ∆Σ 
του ΙΜΕ, σύµφωνα µε τα 3ο και 18ο άρθρα του Κανονισµού. Η παρούσα 
διακήρυξη θεωρείται ως πρόσκληση για την παρουσία εκπροσώπων των 
υποψηφίων στην αποσφράγιση των προσφορών τους. Το ΙΜΕ διατηρεί το 
δικαίωµα αναβολής της ηµέρας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών. Στην 
περίπτωση αυτή και µόνο, η νέα ηµέρα και ώρα αποσφράγισης θα δηµοσιευθεί 
στον κόµβο του ΙΜΕ (http://tenders.ime.gr) ενώ οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν 
εγγράφως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που θα περιλαµβάνεται στα στοιχεία 
που θα έχουν αναγράψει στον φάκελο της προσφοράς τους όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 10.3 της παρούσας 

16.2. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών  

16.2.1. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, που 
συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 18.2., σε συνδυασµό µε την παρ. 
3.2.3., του «Κανονισµού», προχωρεί στην ουσιαστική αξιολόγηση των 
προσφορών, βαθµολογώντας αυτές στα επί µέρους κριτήρια, όπως αυτά 
αναφέρονται στους πίνακες που περιλαµβάνεται στο κεφάλαιο Γ’ της 
παρούσας.   
Οι βαθµοί τίθενται σε ακέραιες µονάδες, σε κλίµακα από 0 έως το ανώτατα 
όριο που ορίζεται σε κάθε κριτήριο ανά µέρος όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 
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0 της παρούσας.  

16.2.2. Στους πίνακες του άρθρου 26 της παρούσας ορίζονται η µέγιστη και η 
ελάχιστη ανεκτή βαθµολογία για κάθε κριτήριο. Σε περίπτωση που κάποιο 
στοιχείο προσφοράς δεν ικανοποιεί το σύνολο των προδιαγραφών που 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας βαθµολογείται µε βαθµό 
µικρότερο του ελάχιστου ανεκτού για το αντίστοιχο κριτήριο. Η ελάχιστη 
ανεκτή βαθµολογία δίδεται στην προσφορά που ικανοποιεί το σύνολο των 
προδιαγραφών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας. 
Βαθµολογία µεγαλύτερη της ελάχιστης ανεκτής δίδεται στην περίπτωση που 
προσφέρονται στοιχεία µε τεχνικά χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν τα 
απαιτούµενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας και που, κατά την κρίση της 
Ε∆∆ΑΠ, η υπερκάλυψη αυτή συµβάλλει ουστιαστικά στην επέκταση / 
αναβάθµιση των υποδοµών του φορέα και στην επιτυχή υλοποίηση του 
Έργου. 

16.2.3. Προσφορά που θα αξιολογηθεί σε οποιοδήποτε κριτήριο µε βαθµό 
χαµηλότερου του αναφεροµένου ως κατώτερου ανεκτού, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, θεωρούµενη ότι αποκλίνει ουσιωδώς από τις Τεχνικές 
προδιαγραφές.  

16.2.4. Η τεχνική αξιολόγηση ολοκληρώνεται µε την σύνταξη πρακτικού, στο οποίο 
συµπεριλαµβάνεται πίνακας µε την βαθµολογία όλων των προσφορών, 
τόσο στα επί µέρους κριτήρια όσο και συνολικά του κάθε µέλους της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, 
µε συνοπτική αιτιολόγηση.  Αποδεκτές είναι οι προσφορές των οποίων η 
βαθµολογία σε όλα τα επί µέρους κριτήρια είναι µεγαλύτερη ή ίση του 
ελάχιστου ανεκτού.  

16.2.5. Η Επιτροπή ολοκληρώνει την αξιολόγηση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στις παρ. 9 και 10, του 18ου άρθρου του «Κανονισµού».  

16.3. Συνολική αξιολόγηση προσφορών. 

16.3.1. Η Επιτροπή, κατατάσσει τις προσφορές κατά σειράν µε βάση τον 
συντελεστή αξιολόγησης (σα), ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

το

∆

α σ*σ*
Π

T
1σ 











Β

Β
+
















−=

max

τεχν

τεχν
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Τ Η προσφερόµενη  τιµή 

τεχνΒ  Ο βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του 
υποψηφίου 

∆Π  Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη δαπάνη (97.560,98 σύµφωνα 
µε το άρθρο 4.2 της παρούσας) 

30,0=οσ  Ο συντελεστής Οικονοµικής Προσφοράς 

1000
max =Βτεχν  Ο µέγιστος δυνατός βαθµός αξιολόγησης Τεχνικής 

Προσφοράς 
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70,0=τσ  
Ο συντελεστής Τεχνικής Προσφοράς 

 

Όπως είναι φανερό, ο 
ασ  θα είναι αριθµός µεταξύ του 0 και του 1. Το 

ασ  
στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. Οι προσφορές 

κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 
ασ . 

Βέλτιστη προσωρινά θεωρείται η προσφορά του υποψηφίου µε το 

µεγαλύτερο 
ασ . 

Σε περίπτωση που το 
ασ  δύο υποψηφίων είναι ακριβώς το ίδιο, 

επικρατέστερος υποψήφιος θεωρείται εκείνος που έχει λάβει τον 
µεγαλύτερο βαθµό στην αξιολόγηση της Τεχνικής Έκθεσης. 

16.3.2. Η Επιτροπή συντάσσει το τελικό της πρακτικό στο οποίο συµπεριλαµβάνει 
και τις τελικές της απόψεις, σχόλια και προτάσεις, και το διαβιβάζει στο ∆.Σ. 
του ΙΜΕ, καθώς και σε όλους τους υποψηφίους. 

16.4. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων σε οιαδήποτε φάση του διαγωνισµού είναι 
αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 19 του «Κανονισµού» και αρµόδιο όργανο για 
να τις εκδικάσει είναι το ∆Σ του ΙΜΕ, µε την διευκρίνιση ότι, κατά παρέκκλιση 
των αναφεροµένων στο άρθρο αυτό του Κανονισµού, επί των ενστάσεων 
γνωµοδοτεί, προς το ∆Σ του ΙΜΕ, ειδική επιτροπή που συγκροτείται για τον 
σκοπό αυτό από το ∆Σ του ΙΜΕ, στην οποία και παραπέµπει τις ενστάσεις η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µώλις τις παραλάβει. Συγκεκριµένα: 

16.4.1. Οι ενστάσεις κατά συµµετοχής υποψηφίου κατά το στάδιο ελέγχου των 
τυπικών δικαιολογητικών υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό εντός 24 ωρών από την ανάρτηση του πίνακα από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών. Αυτή 
κατατίθεται στην Επιτροπή, η οποία την παραπέµπει προς την αναφερόµενη 
παραπάνω, στην παρ. 16.4, ειδική επιτροπή γνωµοδότησης επί των 
ενστάσεων. Επ' αυτής αποφασίζει το ∆Σ του ΙΜΕ, µετά από την 
γνωµοδότηση της ως άνω Επιτροπής. 

16.4.2. Οι ενστάσεις κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του 
διαγωνισµού και της πρότασης κατακύρωσης της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ασκούνται εντός δύο (2) 
ηµερών από τη δηµοσίευση της προσβαλλοµένης πράξης των επιτροπών ή 
τη διάπραξη της διαδικαστικής ενέργειας .   
Οι ενστάσεις αυτές απευθύνονται προς την Επιτροπή και κατατίθενται µε 
τηλεοµοιοτυπία ή επιστολή, στην έδρα του ΙΜΕ, η οποία τις παραπέµπει 
προς την αναφερόµενη παραπάνω, στην παρ. 16.4, ειδική επιτροπή 
γνωµοδότησης επί των ενστάσεων. Επ' αυτών αποφασίζει το ∆Σ του ΙΜΕ, 
µετά από την γνωµοδότηση της ως άνω Επιτροπής. 

16.4.3. ∆εδοµένου ότι η παρούσα διαδικασία δεν εµπίπτει στις διατάξεις του ν. 
3886/ 10, σύµφωνα και µε την παρ. 19.5. του κανονισµού, δεν 
προβλέπεται περεταίρω διαδικασία προσφυγών από υποψηφίους, πριν την 
υπογραφή σύµβασης. Η επίλυση διαφορών µεταξύ ΙΜΕ και αναδόχου της 
σύµβασης διέπεται από τις διατάξεις του 35ου άρθρου του Κανονισµού.   
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16.5. Εάν σε κάποια φάση της διαδικασίας ανάθεσης, όλοι οι υποψήφιοι, αφού λάβουν 
γνώση της απόφασης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Προσφορών, δηλώσουν εγγράφως ότι δεν προτίθενται να 
υποβάλλουν ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η Επιτροπή δύναται να 
προχωρήσει στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας χωρίς να περιµένει την λήξη της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  

Άρθρο 17ο - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ – 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1. Το ∆Σ του ΙΜΕ κατακυρώνει τον διαγωνισµό ανακηρύσσοντας τον ανάδοχο τον 
οποίο και προσκαλεί για την υπογραφή της σύµβασης το νωρίτερο εντός 20 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης σε όλους 
τους υποψήφιους αφού προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 12.3 του παρόντος.  

17.2. Σε περίπτωση που, εξαιτίας υπαίτιας συµπεριφοράς του υποψηφίου που έχει 
υποβάλει την συµφερότερη προσφορά, δεν κατακυρωθεί σ’ αυτόν η σύµβαση, το 
ΙΜΕ µπορεί να προχωρήσει στην κατακύρωσης της σύµβασης προµηθειών στον 
δεύτερο και ούτω καθ’ εξής. 

17.3. Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας όση το πέντε τοις εκατό (5%) της 
αξίας της σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ), αντικαθιστώντας µε αυτήν την εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής του στον διαγωνισµό. Για τον φορέα έκδοσης της 
εγγυητικής αυτής επιστολής ισχύει ότι προβλέπεται και για την εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής στην παρούσα.  

17.4. Επιτρέπεται τροποποίηση της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

17.4.1. Με την τροποποίηση να µην αλλοιώνεται το συµβατικό αντικείµενο και  

17.4.2. Η σύµβαση να εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους και τα οριζόµενα στα 
τεύχη δηµοπράτησης 

Άρθρο 18ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

18.1. Η προµήθεια του συνόλου του εξοπλισµού του έργου πρέπει να γίνει µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στο παρόν και στην τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

18.2. Η συνολική προθεσµία για την παράδοση / διαµόρφωση του εξοπλισµού όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή σύµβασης. 

18.3. Με την ολοκλήρωση του Έργου ο ανάδοχος υποβάλλει την έκθεση υλοποίησης 
του έργου. Η έκθεση υλοποίησης του έργου συνίσταται σε αναλυτικό κατάλογο 
των στοιχείων που έχουν παραδοθεί, µε αντιστοίχησή τους στις ενότητες που 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 25 της παρούσας και αναφορά στις εργασίες 
εγκατάστασης και ενσωµάτωσης στις υποδοµές του φορές που έχουν υλοποιηθεί. 
Ο κατάλογος των στοιχείων που έχουν παραδοθεί θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστον τους µοναδικούς σειριακούς αριθµους για όσα στοιχεία εξοπλισµού 
διαθέτουν τέτοιον. 
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18.4. Το ΙΜΕ δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή να ελέγξει µε κάθε άλλο 
πρόσφορο τρόπο την ορθότητα και ακρίβεια αυτών των στοιχείων.  

18.5. Παραβίαση της προθεσµίας παράδοσης συνεπάγεται το δικαίωµα του Κυρίου του 
Έργου να επιβάλει οριστική ηµερήσια ποινική ρήτρα όση το 0,25% της συνολικής 
αξίας της σύµβασης, ανεξάρτητα από τον αριθµό των στοιχείων εξοπλισµού που 
δεν έχουν παραδοθεί εµπρόθεσµα.   
Η ρήτρα επιβάλλεται για διάστηµα το πολύ σαράντα (40) ηµερολογιακών 
ηµερών, µετά την παρέλευση των οποίων η ρήτρα παγιούται στο ποσό που θα 
έχει διαµορφωθεί ({Συµβ. Αξία} × 0,25 × 40 = 10% × {Συµβ. Αξία}) και ο 
κύριος του έργου αποκτά το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του 27 άρθρου του κανονισµού. 

18.6. ∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόσει 
µονοµερώς τον χρόνο υλοποίησης του έργου, µετά και από την προηγούµενη 
σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής αρχής, για λόγους συντονισµού µε τις 
υπόλοιπες εργασίες της ∆ράσης «Πλάτωνας». Ο ανάδοχος θα παρατείνει 
υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή την εγγυητική του επιστολή καλής εκτέλεσης 
έως και την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου επί ποινή έκπτωσης του και 
κατάπτωσης της εγγυητικής του επιστολής.  

18.7. Ανωτέρω βία  

18.7.1. Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτουν από τη 
Σύµβαση αναστέλλονται σε περίπτωση που συµβούν περιστατικά ανωτέρας 
βίας, τα οποία εµποδίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.  

18.7.2. Ως περιστατικά ανωτέρας βίας νοούνται ιδίως η πληµµύρα, ο κεραυνός, ο 
σεισµός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεµος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, 
καθώς και κάθε απρόβλεπτο απρόβλεπτο παρόµοιο γεγονός εφόσον 
βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθµού υπαιτιότητας των µερών.  

18.7.3. Σε περίπτωση που συµβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συµβαλλόµενο 
µέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τη Σύµβαση, εντός δύο (2) ηµερών από τη στιγµή  που έλαβε χώρα το 
γεγονός ανωτέρας βίας, οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναµία 
του αυτή στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, περιγράφοντας το γεγονός της 
ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει 
λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούµενη διάρκεια, και οφείλει 
να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την άρση των συνεπειών της 
ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν 
αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη 
φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.  

18.7.4. Το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες 
αναφορές προς το αντισυµβαλλόµενο µέρος, καθώς και  να καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της 
ανωτέρας βίας 

Άρθρο 19ο - ΣΥΝΟΛΙΚΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ  ∆ΟΚΙΜΩΝ 

19.1. Ο παραδιδόµενος εξοπλισµός παραλαµβάνεται συνολικά από το ΙΜΕ το αργότερο 
ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισµού και της έκθεσης 
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υλοποίησης Έργου του αναδόχου, τον έλεγχο και την συνολική δοκιµή του 
εφόσον οι δοκιµές και οι έλεγχοι αποβούν θετικοί.  

19.2. Η Οριστική Παραλαβή θα γίνει µετά την παρέλευση της προβλεπόµενης περιόδου 
εγγύησης η οποία θα είναι κατ’ελάχιστο µονοετής. Σε περίπτωση διαφορετικών 
περιόδων εγγύησης για διαφορετικά στοιχεία του εξοπλισµού, η οριστική 
παραλαβή θα γίνει µετά την παρέλευση της προβλεπόµενης περιόδου εγγύησης 
του συνόλου των στοιχείων του εξοπλισµού. Με την επιτυχή οριστική παραλαβή 
του έργου επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 
που προβλέπεται στην παράγραφο 15.2.3. 

19.3. Το διάστηµα που θα µεσολαβήσει, µέχρι την ύπαρξη των προϋποθέσεων για την 
ολοκλήρωση των δοκιµών και την σύνταξη πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής 
των παραδοµένων στο ΙΜΕ συστηµάτων, ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη 
για την συντήρηση, όχι όµως και την φύλαξή του. Τα έξοδα συντήρησης κατά το 
διάστηµα αυτό βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός από εκείνα που µπορούν 
αποδεδειγµένα να αποδοθούν σε ζηµίες οφειλόµενες στην εσφαλµένη χρήση 
τους. 

Άρθρο 20ο - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

20.1. Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους όπως ορίζεται µε την υπ. αριθµ. 
18455/03.11.2011 Απόφαση Ένταξης στο ΕΣΠΑ της Πράξης «Ακαδηµία 
Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση 
δια Βίου Μάθηση».  

20.2. Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15 της 
παρούσας 

20.3. Οι πληρωµές προς τον ανάδοχο θα γίνονται, σε ΕΥΡΩ. Για την καταβολή της 
εκάστοτε πιστοποιούµενης από τον ΚτΕ δαπάνης υποβάλλονται τα κάτωθι 
έγγραφα – δικαιολογητικά : 

20.3.1. Τιµολόγιο του αναδόχου, που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε», µε 
το σύνολο (100%) του ποσού που αντιστοιχεί στην πληρωµή ή άλλο 
κατάλληλο νόµιµο παραστατικό.  

20.3.2. Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

20.3.3. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, που να ισχύει κατά τον χρόνο της 
πληρωµής. 

20.3.4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, που να ισχύει κατά τον χρόνο της 
πληρωµής. 

20.3.5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι φορολογικά ή ασφαλιστικά 
υπόχρεος στην Ελλάδα θα προσκοµίσει τα σχετικά έγγραφα που 
ενδεχοµένως θα ζητηθούν από την αρµόδια Αρχή πληρωµής.  

20.3.6. Σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, υπογεγραµµένα από το αρµόδιο όργανο 
του ΙΜΕ. 

20.3.7. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που 
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διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και 
οποιοδήποτε άλλο που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο. 

20.3.8. Επισηµαίνεται ότι από κάθε πιστοποίηση θα παρακρατείται από το ΙΜΕ, στο 
όνοµα και για λογαριασµό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, και θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η 
διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης, ποσό ύψους 0,10% επί της 
αξίας κάθε πληρωµής, προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε το 4ο άρθρο του ν. 4013/ 
2011, όπως διαµορφώθηκε µε την παρ. 2.β., του άρθρου 238, του ν. 
4072/ 2012 όπως τελικά αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 5 του 
άρθρου 61 του Ν. 4146/ 2013, ΦΕΚ Α 90/18.4.2013, στου οποίου τις 
διατάξεις υπάγεται η παρούσα σύµβαση, ως υπαγόµενη στις διατάξεις του 
Π∆ 60/ 2007.    

Άρθρο 21ο - ΦΟΡΟΙ – ∆ΑΣΜΟΙ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την καταβολή κάθε είδους δασµού, φόρου, εισφορών κάθε 
είδους και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, που αφορούν τις προµήθειες που θα 
προσφέρει.  

Άρθρο 22ο - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

22.1. Σύµφωνα µε το 9ο άρθρο του «Κανονισµού», περίληψη της παρούσας 
δηµοσιοποιείται στον Ελληνικό Τύπο.  

22.2. Η παρούσα αναρτάται στο σχετικό ιστοχώρο δηµοπρασιών και διαγωνισµών του 
ΙΜΕ http://tenders.ime.gr. 

Άρθρο 23ο - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

23.1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της 
σύµβασης, να συνεργάζεται αµελλητί µε τρίτους, εµπλεκόµενους µε το συνολικό 
έργο, που του υποδεικνύονται από τον κύριο του έργου καθώς και µε τα στελέχη 
του ΙΜΕ, να παρέχει σ’ αυτούς τα αιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε 
τον έργο, να συντονίζεται και να συνεργάζεται µαζί τους, να προχωρεί σε από 
κοινού εργασίες και ενέργειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΙΜΕ, και σε 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί, προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
ολοκλήρωση του συνολικού έργου, που περιγράφεται στο 1ο άρθρο της 
παρούσας. 

23.2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν µπορέσει να ανταποκριθεί καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στις υποχρεώσεις του, εκτός από την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, το ∆.Σ. του ΙΜΕ µπορεί να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του «Κανονισµού 
Ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και 
∆ιενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού». 

23.3. Εάν µετά την κατακύρωση της προµήθειας και πριν από την παράδοση κάποιου 
είδους έχει κυκλοφορήσει νεότερο µοντέλο αυτού, αποδεδειγµένα καλύτερο από 
εκείνο που προσφέρθηκε και αξιολογήθηκε, τότε η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 
δικαίωµα να δεχθεί τυχόν πρόταση του Αναδόχου να προµηθεύσει το νέο 
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µοντέλο αντί του προσφερθέντος, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική δαπάνη για την Αναθέτουσα Αρχή. Η 
τροποποίηση σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται κατόπιν σχετικής διερεύνησης 
και αξιολόγησης της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου  και 
µόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο µοντέλο, ποιοτικά ίδιο ή 
ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών µε το αρχικά προσφερόµενο, χωρίς 
διαφοροποίηση στην τιµή και τους όρους της εγγύησης του, και δεν συνιστά 
αλλαγή στο φυσικό αντικείµενο του έργου. Η αντικατάσταση αυτή σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να τύχει προέγκρισης της ΕΥ∆ ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση» (ΕΠΕΑΕΚ).   
Η εφαρµογή των προβλεποµένων στην παρούσα παράγραφο δεν συνιστά 
«τροποποίηση  της σύµβασης», κατά την έννοια της παρ. 17.4 της παρούσας. 

ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   ΓΓ ’’   ––   ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   ––   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΕΕ ΣΣ   
ΕΕ ΞΞ ΟΟ ΠΠ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   ΕΕ ΓΓ ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   //   ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΥΥ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   //   
ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΤΤ ΗΗ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ     

Άρθρο 24ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

24.1. Το συνολικό έργο περιλαµβάνει ανάπτυξη δράσεων σε συγκεκριµένους 
πληθυσµιακές οµάδες στις οποίες απευθύνεται οι οποίοι είναι οι µαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι πτυχιούχοι 
Α.Ε.Ι, οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάκτορες καθώς και οι 
ερευνητές και οι δράσεις αυτές υλοποιούνται από το ΙΜΕ σε συνεργασία µε 
άλλους φορείς.  

24.2. Στο πλαίσιο του έργου θα επεκταθεί/ενισχυθεί η τεχνολογική υποδοµή του ΙΜΕ 
µέσω της προµήθειας κατάλληλων υπολογιστικών και άλλων συστηµάτων, τα 
οποία θα συµβάλουν και θα υποστηρίξουν τη διαδικασία υλοποίησής του. 

24.3. Για την επίτευξη του στόχου του έργου είναι αναγκαία η οµαλή και εντός των 
προβλεπόµενων χρονικών ορίων συνεργασία του φορέα µε τον ανάδοχο του 
έργου. ∆εδοµένης της συµπληρωµατικότητας και συµβατότητας που ο 
αποκτούµενος εξοπλισµός θα πρέπει να επιδεικνύει σε σχέση µε τις ήδη 
υπάρχουσες υποδοµές του Κ.τ.Ε., θα πρέπει να ισχύουν για ολόκληρο το φάσµα 
του εξοπλισµού που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του παρόντος τα κριτήρια και οι 
προδιαγραφές του ΙΜΕ, όπως αυτές διασαφηνίζονται στα επόµενα άρθρα. 

24.4. Συγκεκριµένα, το παρόν έργο περιλαµβάνει: 

24.4.1. Την προµήθεια εξοπλισµού για την υποστήριξη των δράσεων του θερινού 
σχολείου 

24.4.2. Την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και την πλήρη ενσωµάτωσή 
του στις υποδοµές και στη ροή εργασίας του ΙΜΕ για την υποστήριξη της 
διαδικασίας ανάπτυξης περιεχοµένου  και υλοποίησης εκπαιδευτικών 
δράσεων. 

24.4.3. Την παροχή τεχνικής στήριξης, συντήρησης και εγγύησης για το σύνολο 
του ανωτέρω εξοπλισµού. 

24.5. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται να κοινοποιήσει προς 
τρίτους ή να δηµοσιοποιήσει οιοδήποτε στοιχείο του έργου πριν από τη 
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δηµοσίευση του έργου από το ΙΜΕ και σε καµία περίπτωση χωρίς την έγγραφη 
άδεια αυτού, οφείλει δε να διασφαλίσει την τήρηση της εµπιστευτικότητας στο 
πλαίσιο αυτό από όλους τους συνεργάτες και στελέχη του. 

24.6. Όπου, στα  κείµενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σηµάτων, 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισµένης παραγωγής 
ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναµο τους» 

Άρθρο 25ο -  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι προµήθειες και οι συνοδευτικές υπηρεσίες τενχικής στήριξης, συντήρησης και εγγύησης 
που απαιτούνται να προσφερθούν στο πλαίσιο της παρούσας προκειµένου να 
ολοκληρωθεί το έργο είναι οι ακόλουθες: 

25.1. Υποδοµή λειτουργίας θερινού σχολείου 

25.1.1. Βασικοί σταθµοί εργασίας 

Για τις ανάγκες των συµµετεχόντων του θερινού σχολείου απαιτείται η προµήθεια 
18 σταθµών εργασίας (υπολογιστής και οθόνη), µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Υπολογιστής 
Μνήµη 4 GB DDR3 SDRAM 

Μνήµη cache 3 MByte 
∆ίσκος 500 GB Serial ATA, 5400 RPM 

Οπτικός δίσκος DVD-RAM/±R/±RW 

∆ιασύνδεση 
HDMI,DVI, 4 x USB 2.0,2 x USB 3.0, 

RJ-45 ,Είσοδος ήχου,Έξοδος ήχου 
∆ίκτυο Gigabit Ethernet,Bluetooth 4.0 

Λειτουργικό σύστηµα Windows 8 - 64-bit 
∆ιαστάσεις έως 6 x 25 x 25 cm 

Οθόνη 
∆ιάσταση 21,5” 
Ανάλυση 1920 x 1080 

Χρόνος απόκρισης έως 5 ms 
Βάρος έως 6 Kg 

Περιφερειακά 
Πληκτρολόγιο Ασύρµατο 

Ποντίκι Ασύρµατο 

Στις απαιτήσεις περιλαµβάνεται  και το σύνολο της απαιτούµενης καλωδίωσης για 
την πλήρη σύνδεση και λειτουργία των ανωτέρω. 

25.1.2. Πρόσθετοι σταθµοί εργασίας 

Με δεδοµένο πως το θερινό σχολείο δεν απευθύνεται κύρια σε φοιτητές της 
πληροφορικής, είναι σηµαντικό  να δηµιουργηθεί υποδοµή τέτοια που να επιτρέπει 
σε όλους τους χρήστες να την αξιοποιήσουν πλήρως µε ελάχιστη υποστήριξη. Για 
τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων που έχουν περισσότερη εξοικείωση µε το  
λειτουργικό σύστηµα MacOS απαιτείται η προµήθεια ενός σταθερού σταθµού 
εργασίας µε ενσωµατωµένη οθόνη και δύο φορητών σταθµών εργασίας, µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Σταθερός υπολογιστής και λογισµικό 
Λειτουργικό σύστηµα OS X Mountain Lion 
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Λογισµικό MS Office 
Οθόνη 27” IPS 

Ανάλυση οθόνης 2560 x 1440 
Μνήµη 8GB DDR3 στα 1600MHz 
∆ίσκος 1TByte στις 7200 rpm 

Γραφικά NVIDIA GeForce GTX 660M 512 MB 

∆ικτύωση 
Ethernet, IEEE 802.11a/b/g/n, 

Bluetooth 4.0 
Συνδεσιµότητα USB 3 (x4), Thunderbolt (x2), RJ-45 

Βάρος έως 10 Kg 

Το προσφερόµενο λογισµικό απαιτείται να είναι συµβατό µε τον προσφερόµενο 
σταθερό υπολογιστή. 

Φορητός υπολογιστής και λογισµικό 
Λειτουργικό σύστηµα OS X Mavericks 

Λογισµικό MS Office 
∆ιάσταση οθόνης 13” 

Ανάλυση 1440 x 900 
Γραφικά Intel HD Graphics 5000 
Μνήµη 8 GByte DDR3 1600MHz 
∆ίσκος 500 GByte Solid State 
Βάρος έως 1900 g 

Το προσφερόµενο λογισµικό απαιτείται να είναι συµβατό µε τον προσφερόµενο 
φορητό υπολογιστή. 

25.1.3. Ταµπλέτες 

Για την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόµενο κατά τη διάρκεια εργαστηρίων και 
περιηγήσεων σε χώρους εκθέσεων απαιτείται η προµήθεια 10 ταµπλετών µε 
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Internet tablet 
Οθόνη 9,7” 

Ανάλυση 2048 x 1536 
Κάµερες 5 Mpixels και 1 Mpixels 
Μνήµη 1 GByte SIMM 

Αποθηκευτικός χώρος 16 GByte SSD 
Συνδεσιµότητα 802.11a/b/g/n 

Βάρος  έως 700 g 

Υποστηριζόµενοι τύπου αρχείων 
.pdf, .doc, .docx, .txt, .rtf, .ppt, .pptx, 
.xls, .xlsx, .jpg, .tiff, .gif, .htm, .html 

25.1.4. Προβολικό 

Για τις ανάγκες του θερινού σχολείου απαιτείται η προµήθεια προβολικού 
µηχανήµατος τύπου DLP µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Προβολέας 
Φωτεινότητα 2700 ANSI lumens 

Αντίθεση 13000 : 1 
Ανάλυση 1024 x 768 
Χρώµατα 1 billion 

Μέγεθος εικόνας προβολής 40” – 300” 
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Κατακόρυφη διόρθωση ± 40° 
Βάρος  έως 2,5 Kg 

Απαιτείται επίσης η προµήθεια ηλεκτρικής οθόνης προβολής. 
Οθόνη προβολής 

Μέγεθος 110” 
Λόγος διαστάσεων 4:3 

Γωνία θέασης 160° 

25.1.5. Πολυµηχάνηµα 

Για την επί τόπου υποστήριξη των δράσεων του θερινού σχολείου απαιτείται η 
προµήθεια έγχρωµου πολυµηχαµήµατος A3 µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Έγχρωµο πολυµηχάνηµα 

Λειτουργίες 
Εκτυπωτής, FAX, σαρωτής, 

αντιγραφέας 
Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας έως 20 s 
Ταχύτητα  εκτύπωσης (µαύρο) 10 σελίδες ανά λεπτό 
Ταχύτητα  εκτύπωσης (χρώµα) 7 σελίδες ανά λεπτό 

Ανάλυση εκτύπωσης 4800 x 1200 dpi 
Ανάλυση σάρωσης 4800 dpi, 24bit χρώµα 

Ταχύτητα αντιγραφής  30 σελίδες ανά λεπτό 
Προσαρµογή αντιγραφής 25% - 400% 

Μνήµη FAS 100 σελίδες 

Συνδεσιµότητα 
USB 2.0, Ethernet, Wireless 

802.11b/g/n, RJ-11 
Ανάνγωση καρτών SD 

Θήκη χαρτιού εκτύπωσης 100 σελίδες 
Θήκη χαρτιού σάρωσης 35 σελίδες 

Βάρος έως 15 Kg 

25.1.6. Φωτογραφική µηχανή 

Για την καταγραφή των δράσεων του θερινού σχολείου απαιτείται η προµήθεια 
επαγγελµατικής φωτογραφικής µηχανής και του συνοδευτικού της εξοπλισµού 
(φακός, τρίποδο, µνήµη, τσάντα), όπως αναλυτικά περιγράφεται ακολούθως. 

Η φωτογραφική  µηχανή απαιτείται να είναι ψηφιακή SLR (DSLR), µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Φωτογραφική  
Αισθητήρας CMOS 20 Megapixels 

Μέγιστη ανάλυση  5400 x 3600 
Εστίαση Αυτόµατη και χειροκίνητη 

Ταχύτητα διαφράγµατος  30 s - 1/4000 s 
Υποστηριζόµενοι τύποι µνήµης SD, SDHC, SDXC  

Οθόνη 3” µε αναλογία 3:2 
Εγγραφή ταινίας 1920 x 1080 στα 30p 
Συνδεσιµότητα Mini HDMI (HDMI type C)  

Βάρος έως 800 g  

Καθώς διαφορετικές µεθοδολογίες µέτρησης οδηγούν σε σηµαντικές αποκλίσεις 
βάρους για τις ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές και κυρίως για τις ψηφιακές 
φωτογραφικές τύπου DSLR, διευκρινίζεται πως η ανωτέρω προδιαγραφή βάρος 
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αναφέρεται σε βάρος µετρηµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες CIPA DCG 005 της 
ένωσης Camera & Imaging Products Association. 

Απαιτείται επίσης ο ακόλουθος φακός. 
Φακός  

Εστιακό µήκος 24 - 105mm 
 Γωνία λήψης  84° - 23°20' 

Βάρος  έως 700 g 

Για τη λειτουργία σε ανεπαρκείς συνθήκες φωτισµού απαιτείται φλας συµβατό µε 
την προσφερόµενη φωτογραφική µηχανή. 

Φλας 
Μέγιστος χρόνος επαναφόρτωσης έως 2,5 s 

∆ιαστάσεις έως 7 x 12 x 8 cm 
Βάρος έως 300 g 

Για τη στήριξη της µηχανής για σταθερές λήψεις απαιτείται τρίποδο µε κεφαλή το 
οποίο να είναι συµβατό µε την προσφερόµενη φωτογραφική µηχανή. 

Τρίποδο 
Ύψος 24 - 150 cm 

Υποστηριζόµενο φορτίο 5 Kg 
Βάρος  έως 2 Kg 

Για την ψηφιακή αποθήκευση των δεδοµένων απαιτείται κάρτα µνήµης συµβατή 
µε την προσφερόµενη φωτογραφική µηχανή. 

Κάρτα µνήµης 
Χωρητικότητα 64 GB 

Ταχύτητα εγγραφής / ανάγνωσης 90 Mbyte/s 
Συνθήκες λειτουργίας -25ºC to 85ºC 
Ταχύτητα εγγραφής  έως 750 g 

Για την ασφαλή αποθήκευση και µεταφορά της µηχανής απαιτείται τσάντα/θήκη 
φωτογραφικής µηχανής, συµβατή µε την προσφερόµενη φωτογραφική, που να 
προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες, να έχει ειδικές θήκες για µνήµες 
και χωρίσµατα για τη µεταφορά 2 τουλάχιστον φακών και να έχει ρυθµιζόµενο και 
αποσπόµενο λουρί µεταφοράς. 

Θήκη φωτογραφικής µηχανής 
∆ιαστάσεις έως 30 x 25 x 25 cm 

Βάρος  έως 750 g 

25.2. Υποδοµή υλοποίησης του έργου 

Για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων του ΙΜΕ στο πλαίσιο του έργου 
απαιτείται η επέκταση / αναβάθµιση της υποδοµής του φορέα µε την προσθήκη των 
ακολούθων στοιχείων 

25.2.1. Συστήµατα επεξεργασίας γραφικών 

Για τις ανάγκες ανάπτυξης και επεξεργασίας διδιάστατων και τριδιάστατων 
γραφικών στο πλαίσιο του έργου, απαιτείται η προµήθεια 8 rack mountable 
υπολογιστικών συστηµάτων. Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να υποστηρίζουν τις 
εντολές SSE4.2 και AES-NI και την εκτέλεση παράλληλων αλγορίθµων.  

Υπολογιστικό σύστηµα 
Drives hot swap 2,5” µε υποστήριξη για 3,5” 
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(16x) 

∆ίσκοι 

480 GByte SSD (4x) 
4 TByte near line (2x) 
200 GByte SSD (2x) 

Raid controller 
Μνήµη 32 GByte ECC Reg 

Μνήµη cache 12 MBytes 
∆υνατότητα παράλληλης 

επεξεργασίας 
12 threads 

Τροφοδοσία 920 Watt dual 
Λειτουργικό σύστηµα 64 bit 

Οι σταθµοί αυτοί απαιτείται να υποστηρίζουν το proprietary λογισµικό EVS του 
ΙΜΕ. Στοιχεία για το λογισµικό αυτό παρέχονται στο παράρτηµα XXIII της 
παρούσας. ∆ιευκρινίζεται ρητά πως ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβεί 
στις τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις / επεκτάσεις της πλατφόρµας EVS ώστε 
αυτή να είναι συµβατή µε την τεχνική λύση της προσφοράς του, και πως οι 
δοκιµές για την παραλαβή των συγκεκριµένων υπολογιστικών συστηµάτων 
περιλαµβάνουν και την επιβεβαίωση της συµβατότητάς τους µε την πλατφόρµα 
EVS. 

25.2.2. Φορητοί σταθµοί εργασίας 

Για την υποστήριξη των ερευνητών του έργου απαιτείται η προµήθεια 3 νέων 
φορητών σταθµών εργασίας. Από αυτούς 2 προορίζονται για την επεξεργασία 
κειµένων και 1 για την επεξεργασία πολυµέσων. Τα χαρακτηριστικά των φορητών 
για την επεξεργασία κειµένων έχουν ως ακολούθως. 

Φορητός για την επεξεργασία κειµένων και λογισµικό 
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 8, 64-bit 

Λογισµικό MS Office 2013 Home & Business GR 
∆ιάσταση οθόνης 15” 

Ανάλυση 1366 x 768 
Μνήµη 8 GByte DDR3 στα 1600 MHz 
∆ίσκος 1 TByte στα 5400 rpm 

Οπτικός δίσκος DVDRW double-layer 
Συνδεσιµότητα USB 2.0 (2x), USB 3.0 (2x) 

Ανάγνωση καρτών SD 

∆ικτύωση 
10/100/1000 Ethernet 

802.11 b/g/n 
Bluetooth 4.0 

Βάρος έως 2,5 Kg 

Τα χαρακτηριστικά των φορητών για την επεξεργασία πολυµέσων και το 
απαιτούµενο συµβατό λογιστιµό έχουν ως ακολούθως. 

Φορητός για την επεξεργασία πολυµέσων και λογισµικό 
Λειτουργικό σύστηµα Mac OS X Mountain Lion 

Λογισµικό 
Creative Suite 6 Design Standard 

Microsoft Office 
∆ιάσταση οθόνης 15” 

Ανάλυση 2880 x 1800, 220 pixels per inch 
Γραφικά NVIDIA GeForce GT 650M, 1GB 
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GDDR5 SDRAM 
Μνήµη 16 GByte DDR3 στα 1600MHz 
∆ίσκος 700 GByte Flash 

Συνδεσιµότητα 
Thunderbolt (x2) 

USB Type A 3.0 (x2) 
Ανάγνωση καρτών SDXC 

∆ικτύωση 
802.11a/b/g/n 
Bluetooth 4.0 

Βάρος έως 2100 g 

Το σύστηµα του σταθµού επεξεργασίας γραφικών είναι απαραίτητο να υποστηρίζει 
το πολυτονικό σύστηµα γραφής της Ελληνικής γλώσσας και να διαθέτει βυζαντινή 
γραµµατοσειρά. Ο σταθµός επεξεργασίας γραφικών θα συνοδεύεται επίσης από 
γραφίδα, µε χαρακτηριστικά ως ακολούθως. 

Γραφίδα 
Τεχνολογία Ηλεκτροµαγνητική 

∆ιάσταση επιφάνειας εργασίας 8 x 12.8 in 
Λεπτοµέρεια αισθητήρα 5080 lpi 

Ακρίβεια ± 0.01 in 
Επίπεδα πίεσης 2048 
Συνδεσιµότητα USB Type A 

Καθένας από τους ανωτέρω φορητούς υπολογιστές θα συνοδεύεται από οθόνη µε 
χαρακτηριστικά ως ακολούθως. 

Οθόνη  
∆ιάσταση 24” 
Ανάλυση 1920 x 1080 

Αναλογία οθόνης 16:9 
Χρόνος απόκρισης 5 ms 

Γωνία θέασης 160º 
Αντίθεση 1000 : 1 

Συνδεσιµότητα DVI-D, VGA 
Βάρος έως 4,5 Kg 

Στις απαιτήσεις περιλαµβάνεται και το σύνολο της απαιτούµενης καλωδίωσης για 
την πλήρη σύνδεση και λειτουργία των ανωτέρω, καθώς στήριγµα και 10 
κατελάχιστον µύτες για τη γραφίδα. 

25.2.3. Υπολογιστής επεξεργασίας χαρτών 

Για τις ανάγκες ανάπτυξης και επεξεργασίας χαρτών απαιτείται η προµήθεια 
κατάλληλου υπολογιστή. Ο υπολογιστής θα πρέπει να υποστηρίζει τις εντολές SSE 
4.1/4.2, AVX 2.0 και την εκτέλεση παράλληλων αλγορίθµων.  

Σταθµός εργασίας και λογισµικό 
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 7 professional 

Λογισµικό MS Office 2013 Home & Business GR 
Μνήµη 8 GByte DDR3 στα 1600 MHz 

Μνήµη cache 8 MByte 
∆ίσκος 1 TByte στα 7200 rpm 

Οπτικός δίσκος DVD-RW 
Γραφικά Quadro 600 
∆ικτύωση 10/100/1000 Ethernet 
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∆υνατότητα παράλληλης 
επεξεργασίας 

8 threads 

Ο υπολογιστής θα συνοδεύεται από οθόνη µε χαρακτηριστικά ως ακολούθως. 
Οθόνη  

∆ιάσταση 24” 
Ανάλυση 1920 x 1080 

Αναλογία οθόνης 16:9 
Χρόνος απόκρισης 5 ms 

Γωνία θέασης 160º 
Αντίθεση 1000 : 1 

Συνδεσιµότητα DVI-D, VGA 
Βάρος έως 4,5 Kg 

Στις απαιτήσεις περιλαµβάνεται και το σύνολο της απαιτούµενης καλωδίωσης για 
την πλήρη σύνδεση και λειτουργία των ανωτέρω  

25.2.4. Υπολογιστής επεξεργασίας βίντεο 

Για τις ανάγκες ανάπτυξης και επεξεργασίας βίντεο απαιτείται η προµήθεια 
κατάλληλου υπολογιστή. Ο υπολογιστής θα πρέπει να υποστηρίζει τις εντολές 
SSE4.1/4.2, AVX και την εκτέλεση παράλληλων αλγορίθµων.  

Σταθµός εργασίας και λογισµικό 
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 7 64 bit 

Λογισµικό MS Office 2013 Home & Business GR 
Μνήµη 16 GByte DDR3  

∆ίσκος 
1 TByte  

120 GByte SSD 
Οπτικός δίσκος DVD-RW 

Γραφικά nVidia GTX 780 
∆ικτύωση 10/100/1000 Ethernet 

∆υνατότητα παράλληλης 
επεξεργασίας 

8 threads 

Ο υπολογιστής θα συνοδεύεται από οθόνη µε χαρακτηριστικά ως ακολούθως. 
Οθόνη  

∆ιάσταση 24” 
Ανάλυση 1920 x 1080 

Αναλογία οθόνης 16:9 
Χρόνος απόκρισης 5 ms 

Γωνία θέασης 160º 
Αντίθεση 1000 : 1 

Συνδεσιµότητα DVI-D, VGA 
Βάρος έως 4,5 Kg 

Στις απαιτήσεις περιλαµβάνεται και το σύνολο της απαιτούµενης καλωδίωσης για 
την πλήρη σύνδεση και λειτουργία των ανωτέρω 

25.2.5. Εξοπλισµός οργάνωσης γραφείου 

Για την υποστήριξη της οµάδας υλοποίησης του έργου απαιτείται η προµήθεια 
laser εκτυπωτή δυνατότητας ταχείας εκτύπωσης µεγάλου αριθµού εγγράφων. Ο 
εκτυπωτής σαρωτής θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 
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Εκτυπωτής  
Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 50 σελίδες ανά λεπτό 

Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας έως 9 s 
Ανάλυση 1200 x 1200 dpi 
Μνήµη 512 MByte 

Γλώσσες εκτυπωτή PCL 6, PCL 5c 

∆ίσκοι χαρτιού 
500 σελίδες 
100 σελίδες 

Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόµατη  

Συνδεσιµότητα 
USB 2.0 

Gigabit Ethernet 
∆ιαστάσεις έως 45 x 55 x 40 cm 

Βάρος έως 30 Kg 
Οθόνη LCD 4 γραµµών 

Απαιτείται επίσης η προµήθεια σαρωτή A3 µε δυνατότητα αυτόµατης σάρωσης των 
δύο πλευρών της σελίδας για τις ανάγκες σάρωσης εγγράφων για την ανάπτυξη 
του περιεχοµένου του αποθετηρίου της Ατλαντίδας. Ο σαρωτής θα πρέπει να έχει 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Σαρωτής  
Ανάλυση 600 x 600 dpi 

Ταχύτητα σάρωσης A4 40 σελίδες ανά λεπτό 
∆ίσκος αυτόµατης τροφοδοσίας 200 σελίδες Α3 

Οθόνη LCD 5 γραµµών 

25.2.6. Πρόσθετα στοιχεία 

Για την επέκταση των δυνατοτήτων των υπαρχόντων συστηµάτων του φορέα, 
απαιτείται η προµήθεια 10 εξωτερικών δίσκων και 2 αδειών λογισµικού. 

Εξωτερικός δίσκος 
Εξωτερικός δίσκος (10 τεµάχια) 1 TByte µε συνδεσιµότητα USB 3.0 

Λογισµικό 
Λογισµικό (2 άδειες) MS Office 2013 Home & Business GR 

25.3. Εγγύηση 

Για το σύνολο του προσφερόµενου εξοπλισµού απαιτείται η εγγύηση της καλής του 
λειτουργίας για ένα τουλάχιστον έτος, προσµετρόµενο από την ηµέρα παραλαβής του. 
Στην περίοδο συντήρησης ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξετάσει κάθε αναφερόµενο 
πρόβληµα και να φροντίσει για την αποκατάστασή του στους χρόνους για τους οποίους θα 
έχει δεσµευτεί στην προσφορά του, χωρίς καµία επιβάρυνση του ΙΜΕ. ∆ιευκρινίζεται πως 
στην έννοια της εγγύησης περιλαµβάνεται κάθε εργασία και κόστος που απαιτείται για την 
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισµού, όπως ενδεικτικά κόστη µετάβασης 
στο χώρο όπου βρίσκεται ο εξοπλισµός, κόστη αποστολής, κόστη ανταλλακτικών, κόστη 
εργασιών ελέγχου και επιδιόρθωσης σφαλµάτων, κόστη περιοδικών συντηρήσεων όπου 
προβλέπονται τέτοια στην προσφορά του αναδόχου κλπ. 

Άρθρο 26ο – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι Τεχνικές προσφορές θα αξιολογηθούν µε βάση τα κριτήρια που παρουσιάζονται και 
αναλύονται στους ακόλουθους πίνακες: 

26.1. Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 
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Πίνακας οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών  

Κριτήρια Βαθµολογία 

α/α Κριτήριο Εξειδίκευση 
Μέγιστη 
βαθµολ. 

Ελάχιστη 
ανεκτή 

βαθµολ. 

1 
Βασικοί σταθµοί 

εργασίας 

Αξιολογείται η προσφορά σταθµών εργασίας µε τεχνικά 
χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν τα απαιτούµενα, µε 
τρόπο που να βελτιώνει τις δυνατότητες που οι σταθµοί 

προσφέρουν στο πλαίσιο των εργασιών του θερινού 
σχολείου 

100 50 

2 
Πρόσθετοι σταθµοί 

εργασίας 

Αξιολογείται η προσφορά σταθµών εργασίας µε τεχνικά 
χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν τα απαιτούµενα, µε 
τρόπο που να βελτιώνει τις δυνατότητες που οι σταθµοί 

προσφέρουν στο πλαίσιο των εργασιών του θερινού 
σχολείου 

50 25 

3 Ταµπλέτες 
Αξιολογείται η προσφορά ταµπλετών µ εκαλύτερα 
χαρακτηριστικά οθόνης και µεγαλύτερη αυτονοµία 

50 25 

4 Προβολικό 
Αξιολογείται η προσφορά προβολικού µε καλύτερα 
χαρακτηριστκά προβολής (φωτεινότητα, αντίθεση, 

χρώµατα) καθώς και η  γωνία θέασης της οθόνης προβολής 
100 50 

5 Πολυµηχάνηµα 
Αξιολογείται η ταχύτητα των διαφόρων τρόπων λειτουργίας 

του πολυµηχανήµατος καθώς και η αυτονοµία που 
προσφέρει για τις επί τόπου δράσεις του θερινού σχολείου 

100 50 

6 Φωτογραφική µηχανή 
Αξιολογείται το βάρος των προσφερόµενων στοιχείων, 

καθώς και τα χαρακτηριστικά ψηφιακής λήψης 
100 50 

7 
Συστήµατα 

επεξεργασίας γραφικών 

Αξιολογείται η δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας 
γραφικών, καθώς και το µέγεθος της µνήµης και οι 

δυνατότητες ταχείας αποθήκευσης και ανάκλησης από τους 
δίσκους 

100 50 

8 
Φορητοί σταθµοί 

εργασίας 

Αξιολογείται το µικρό βάρος των προσφερόµενων λύσεων 
καθώς και το µέγεθος της µνήµης και τα χαρακτηριστικά 

των δίσκων. Για το σταθµό επεξεργασίας πολυµέσων 
αξιολογούνται και οι δυνατότητες της κάρτας γραφικών και 

της γραφίδας. 

100 50 

9 
 Υπολογιστής 

επεξεργασίας χαρτών 
Αξιολογείται η δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας καθώς 

και το µέγεθος της µνήµης. 
100 50 

10 
Υπολογιστής 

επεξεργασίας βίντεο 

Αξιολογούνται οι δυνατότητες της κάρτας γραφικών καθώς 
και  η δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας, το µέγεθος 
της µνήµης και οι δυνατότητες ταχείας αποθήκευσης και 

ανάκλησης από τους δίσκους 

100 50 

11 
Εξοπλισµός οργάνωσης 

γραφείου 

Αξιολογείται η ταχύτητα λειτουργίας των προσφερόµενων 
στοιχείων και ο αριθµός των σελίδων που µπορούν να 

χειριστούν αυτόµατα 
80 40 

12 Πρόσθετα στοιχεία 
Αξιολογείται το µέγεθος των δίσκων και η έκδοση του 

λογισµικού 
20 10 

Μέγιστη δυνατή συνολική βαθµολογία χαρΒ  1000 

26.2. Εγγύηση  
Πίνακας οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης εγγύησης  

Κριτήρια Βαθµολογία 

α/α Κριτήριο Εξειδίκευση 
Μέγιστη 
βαθµολ. 

Ελάχιστη 
ανεκτή 

βαθµολ. 
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1 ∆ιάρκεια εγγυήσεων 

Αξιολογείται η διάρκεια εγγυήσεων και ως υπερκάλυψη 
νοείται η προσφορά εγγύσης πέραν του ενός έτους που 
ρητά απαιτείται από την παρούσα. Ο χρόνος εγγύησης 
δύναται να διαφοροποιείται ανά στοιχείο εξοπλισµού. 

Αξιολογείται ο επιπλέον χρόνος σε σχέση µε τη σηµασία του 
κάθε στοιχείου εξοπλισµού για την υλοποίηση και τη 

λειτουργία του έργου 

200 100 

2 

Υποστήριξη / 
συντήρηση βασικών 
σταθµών εργασίας 
θερινού σχολείου 

Αξιολογείται η προτεινόµενη διαδικασία και ο χρόνος 
αντιµετώπισης προβληµάτων των βασικών σταθµών 

εργασίας του θερινού σχολείου. Ιδιαίτερη σηµασία δίδεται 
στην ελαχιστοποίηση του downtime κατά τις ηµέρες και 

ώρες λειτουργίας του θερινού σχολείου. 

400 100 

3 
Υποστήριξη / 

συντήρηση λοιπού 
εξοπλισµού 

Αξιολογείται η προτεινόµενη διαδικασία και ο χρόνος 
αντιµετώπισης προβληµάτων του λοιπού εξοπλισµού, πέραν 
των βασικών σταθµών εργασίας του θερινού σχολείου που 

εξετάζεται σε άλλο κριτήριο αξιολόγησης. 

400 100 

Μέγιστη δυνατή συνολική βαθµολογία εγγΒ  1000 

26.3. Χρονοδιάγραµµα 
Πίνακας οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης χρονοδιαγράµµατος  

Κριτήρια Βαθµολογία 

α/α Κριτήριο Εξειδίκευση 
Μέγιστη 
βαθµολ. 

Ελάχιστη 
ανεκτή 

βαθµολ. 

1 Χρονοδιάγραµµα 

Αξιολογείται το χρονοδιάγραµµα παράδοσης του 
εξοπλισµού και ως υπερκάλυψη νοείται η παράδοση του 

εξοπλισµού πριν την έλευση των 45 ηµερών που ορίζονται 
στην παρούσα ως µέγιστο χρονοδιάγραµµα. Ο χρόνος 
παράδοσης δύναται να διαφοροποιείται ανά στοιχείο 

εξοπλισµού. Αξιολογείται ο χρόνος παράδοσης σε σχέση µε 
τη σηµασία του κάθε στοιχείου εξοπλισµού για την 

υλοποίηση και τη λειτουργία του έργου 

1000 300 

Μέγιστη δυνατή συνολική βαθµολογία εγγΒ  1000 

26.4. Συνολικός βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς 

Ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς βτεχν, προκύπτει από τον 
παρακάτω τύπο:   

χρονεγγχαρτεχν Β×+Β×+Β×=Β 2,03,05,0  

Το τεχνΒ  στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο. Το 0,50 στρογγυλεύεται προς τα 

πάνω. 

Εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του ΙΜΕ στην µε α.α. ?? / ?? - ?? - 2013 συνεδρίασή του 

                    ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆ΣΣ  ττοουυ  ΙΙΜΜΕΕ  

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ – ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  II  ––  ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  

 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» 

Κωδικός Αναφοράς: ΥΣΕ-Α.Π.Ι.4 

Αριθµός εντύπου :  

Μονογραφή και σφραγίδα ΙΜΕ:  

 

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυµία, ΑΦΜ,  ∆ιεύθυνση) : 

 

 

Συνολικό κατά αποκοπή τίµηµα χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των 
προµηθειών και συνοδευτικών υπηρεσιών που περιγράφονται στην Τεχνική 
µας προσφορά και προδιαγράφονται στη σχετική προκήρυξη διαγωνισµού του 
ΙΜΕ µε κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-Α.Π.Ι.4 (κατ’ ανώτατον €97.560,98): 

 
Ολογράφως Αριθµητικά 
 
 
 
 
 
 

 

Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου υποψηφίου: 

Ονοµα:  

Επίθετο:  

 

Ηµεροµηνία, σφραγίδα και υπογραφή νόµιµου εκπροσώπου: 

 

 
 
 
 
 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Προς το  

Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Ι.Μ.Ε) 

Οδός: Πουλοπούλου 38 

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ: 118 51 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αριθ……………………….. 

Κύριοι, 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε, ότι σας παρέχουµε την εγγύησή µας 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διηζήσεως, 
µέχρι το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), υπέρ της 
…………………………………….. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών/φορέων (1) 
……………………………………..,(2) …………………………………….., κ.λ.π ατοµικά για καθένα από 
αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης υποψηφίων Αναδόχων), για την συµµετοχή 
τους στον διενεργούµενο διαγωνισµό της …………. (ηµεροµηνία διαγωνισµού) για την 
ανάθεση της σύµβασης προµηθειών για το Εργο: «Προµήθεια εξοπλισµού 
υλοποίησης και λειτουργίας του έργου», µε κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4  

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη Συµµετοχή στον παραπάνω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της/του/των καθ όλο το χρόνο ισχύος της,  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο 
ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………..  

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών µας Επιστολών που έχουν 
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Προς το  

Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Ι.Μ.Ε) 

Οδός: Πουλοπούλου 38 

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ: 118 51 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αριθ……………………….. 

Κύριοι, 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε, ότι σας παρέχουµε την εγγύησή µας 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι 
το ποσό των ..................................., υπέρ της …………………………………….. (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών/φορέων (1) ……………………………………..,(2) 
…………………………………….., κ.λ.π ατοµικά για καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
ένωσης Αναδόχων), για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης για το Έργο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου», µε κωδικό 
αναφοράς ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο 
ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Η παρούσα µας ισχύει αποκλειστικά και µόνο µέχρι την επιστροφή της και εφόσον 
στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή, δήλωσή σας 
περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την 
εγγύηση αυτή.  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών µας Επιστολών που έχουν 
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή  



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Προς το  

Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Ι.Μ.Ε) 

Οδός: Πουλοπούλου 38 

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ: 118 51 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αριθ……………………….. 

Κύριοι, 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε, ότι σας παρέχουµε την εγγύησή µας 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι 
το ποσό των ..................................., υπέρ της …………………………………….. (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών/φορέων (1) ……………………………………..,(2) 
…………………………………….., κ.λ.π ατοµικά για καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
ένωσης Αναδόχων), για την ανάληψη προκαταβολής για το Εργο: «Προµήθεια 
εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου», µε κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-
ΑΠ.Ι.4. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο 
ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………..  

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών µας Επιστολών που έχουν 
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Προς το  

Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Ι.Μ.Ε) 

Οδός: Πουλοπούλου 38 

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ: 118 51 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αριθ……………………….. 

Κύριοι, 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε, ότι σας παρέχουµε την εγγύησή µας 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι 
το ποσό των ..................................., υπέρ της …………………………………….. (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών/φορέων (1) ……………………………………..,(2) 
…………………………………….., κ.λ.π ατοµικά για καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
ένωσης Αναδόχων), για την καλή λειτουργία του Έργου: «Προµήθεια εξοπλισµού 
υλοποίησης και λειτουργίας του έργου», µε κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο 
ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………..  

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών µας Επιστολών που έχουν 
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ –ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

«Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

Αριθµός αναφοράς ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Ι∆ΕΩΝ» / 

Υποέργο 4 

1 Προοίµιο 

1 Στην Αθήνα, σήµερα την ……………, ηµέρα ……………….., µεταξύ αφενός του Ιδρύµατος 

Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) που εδρεύει στην Αθήνα – Πουλοπούλου 38, εκπροσωπείται νόµιµα 

από τον ……………… και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα 

Αρχή» ή/ και Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε.) και αφετέρου τ.. ……………… και διακριτικό τίτλο 

«………….»  που εδρεύει στ… ……………., και εκπροσωπείται νόµιµα από τον …………. και 

στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», συνοµολογήθηκαν και 

συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα. 

2 Σε συνέχεια του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή 

µε την …/ … – … - ….. απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκαν η «Προκήρυξη» και τα λοιπά 

συµβατικά τεύχη και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την από …../ … – … - 2014 απόφαση 

κατακύρωσης («η Κατακύρωση») η οποία και κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του 

έργου», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης. 

 

2 Ορισµοί 

1 Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν 

άρθρο. 

� ∆ιοικητική εντολή 

Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Οµάδα 

διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου. 

� Έγγραφο 

Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη, έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των 

τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων των τηλεοµοιοτυπιών και των µηνυµάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έργο: 

Το περιγραφόµενο στην Προκήρυξη και ειδικότερα στο 4ο άρθρο της και στο Κεφάλαιο 

Γ’. 

� Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης 

Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

� Ηµέρα 

Η ηµερολογιακή ηµέρα. 

� Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

Οµάδα προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και την εκπροσωπεί στην 

άσκηση των αρµοδιοτήτων της από τη Σύµβαση και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του 

Έργου σύµφωνα µε τον «Κανονισµό» του ΙΜΕ.  

� Παραδοτέα  

Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή 

οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

� Περίοδος εγγύησης 

Το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη Σύµβαση και ξεκινά από την εποµένη της 

ηµεροµηνίας συνολικής παραλαβής του Έργου.  

� Προθεσµίες  

Τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη 

Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει 

µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας 

µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος. 

� Προσφορά  

Η από ……….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή, όπως 

συµπληρώθηκε και διευκρινίστηκε, κατά την διάρκεια της αξιολόγησης. Η προσφορά 

αυτή προσαρτάται στην παρούσα σύµβαση.  

� Σύµβαση  

Η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την 

εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

� Συµβατικό τίµηµα 

το συνολικό κατ’ αποκοπή συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του Έργου.  

� Κανονισµός 

Ο «Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και 

διενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ)», εφεξής 

καλούµενος «Κανονισµός» ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα σύµβαση.  

3 Αντικείµενο του Έργου 

1 Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύµβασης, αναλαµβάνει την εκτέλεση του Έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στην «Προκήρυξη» .   

2 Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύµβαση. 

3 Το Έργο εντάσσεται στα πλαίσια της Πράξης: «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Ι∆ΕΩΝ», η οποία υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», µε MIS 364467 και συγχρηµατοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 

2007-2013).  

4 Οι κωδικοί της παρούσας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) είναι: 30200000-1, 

30232100-5, 38651000-3 

4 Γλώσσα της Σύµβασης 

1 Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 

γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα 

και όλο το υλικό τεκµηρίωσης (πχ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

5 Ιεράρχηση Συµβατικών Τευχών 
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Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

1 Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 

για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

2 Τα συµβατικά τεύχη ιεραρχούνται ως ακολούθως:  

1. Η παρούσα σύµβαση. 

2. Η προκήρυξη του διαγωνισµού  και τα παραρτήµατά της (Παράρτηµα 1 της παρούσας) 

3. Ο «Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και 

διενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ)» του οποίου ο 

προµηθευτής έλαβε γνώση (Παράρτηµα 2 της παρούσας), εφεξής καλούµενος «Κανονισµός»  

4.  Η Τεχνική Προσφορά του Προµηθευτή (Παράρτηµα 3 της παρούσας). 

5. Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή (Παράρτηµα 4 της παρούσας), λαµβανοµένη 

υπόψη ως κατ’ αποκοπήν συνολικό τίµηµα και µόνον, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις 

δαπάνες για την προµήθεια και την εγγύηση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 14.1. της 

προκήρυξης.  

 

6 Έγγραφη Επικοινωνία  

1 Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, ∆ιοικητικές 

εντολές) πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεοµοιοτυπικά  ή και 

ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 

Υπόψη  ……………………..  

Υπηρεσία Συντονισµού Έργων  

Πουλοπούλου 38 

118 51 – Αθήνα 

Τηλ. 21 254 0 3800 fax  21 254 0 3838 

email: eme2@ime.gr 

 

Για τον Ανάδοχο:  

…………………… 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  ……………. 

∆ιεύθυνση: …………………………   

Τηλ.: ……………... 

Φαξ: ………………………… 

Mail: ………………@.................  

2 Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την 

παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 

3 Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 

πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, 

κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή 

(περιλαµβανόµενης της επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

7 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ασκεί τις αρµοδιότητες που 

προβλέπονται στη Σύµβαση και τον «Κανονισµό» και της ανατίθενται µε την απόφαση 

συγκρότησής της. 

2 Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συµβατική του 

υποχρέωση, εκτός εάν η Σύµβαση ορίζει διαφορετικά. 
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3 Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην 

Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήµατα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της 

άσκησης οποιασδήποτε από τις αρµοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης 

αυτή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή 

αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν 

αποτελέσµατα µόνο µετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο. 

8 Εµπιστευτικότητα 

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

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

υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει 

γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση και το «έργο», υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό 

του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας της και την 

παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 

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

προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 

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

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

3 Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής να δεσµεύσει στην βάση της 

εµπιστευτικότητας και τυχόν συνεργάτες ή υπεργολάβους του που αποκτούν πρόσβαση σε 

στοιχεία του έργου. 

4 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η τυχόν Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Έργου (ΕΠΠΕ) και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα 

οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της 

εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης ή 

παροχής υπηρεσιών σχετικών µε το Έργο ή του Αναδόχου. 

9 Υποκατάσταση Αναδόχου 

1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να 

εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 

Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που 

λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.  

10 Υπεργολαβία 

1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους και 

συνεργάτες που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόµενο τµήµα. 

2 Οι υπεργολάβοι - συνεργάτες δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων - συνεργατών του, των 

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

ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 
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Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
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4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο – συνεργάτη σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον, µόνο εφ’ όσον αυτός ανταποκρίνεται 

στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης και εγκριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενηµερώνει προηγουµένως την 

Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου - συνεργάτη και το 

αντικείµενο που θα εκτελέσει, µαζί µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση για την απόδειξη συνδροµής 

στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης.  

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

συνεργάτη και κάθε άλλου προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την 

βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας 

Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την 

εξεύρεση αντικαταστάτη. 

6 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 

χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.  

11 ∆ιάθεση Προσωπικού 

1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε στον Ανάδοχο µε την απόφαση ανάθεσης τους συµµετέχοντες 

στην ΕΠΠΕ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει την σύνθεση της ΕΠΠΕ, 

οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιµο.  

2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται από πλευράς της για τις ανάγκες, 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου. 

12 Παροχή Εγγράφων-Πληροφοριών 

1 Η ΕΠΠΕ θα παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και 

γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε 

την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου. 

2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου µε την 

οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης. 

13 Παροχή Πρόσβασης 

1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, κατόπιν σχετικής 

συνεννόησης και συµφωνίας, σε όλους τους χώρους που θα πραγµατοποιηθούν δράσεις 

σχετικές µε το Έργο, κατά συγκεκριµένες εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 

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

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

14 Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα 

προσοχή και επιµέλεια  και  σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών.  

15 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και Λοιπές Εγγυήσεις 

1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………. 

από ………. ποσού …………. ευρώ, τράπεζας: ……………, εγγυητική επιστολή που καλύπτει 

το προβλεπόµενο στην Προκήρυξη ποσοστό.  

2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την συνολική παραλαβή και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.  

3 Ο Ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει τις εγγυητικές επιστολές που έχει ήδη καταθέσει ή 

πρόκειται να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης µε 
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άλλες ισόποσες και αντίστοιχης διάρκειας, µε την παράδοση δε αυτών από τον Ανάδοχο στην 

Αναθέτουσα Αρχή και την επιστροφή από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο των αντίστοιχων 

προηγουµένων εγγυητικών επιστολών, που αντικαθίστανται, οι τελευταίες παύουν αυτοδικαίως 

και αυτοµάτως να ισχύουν.  

4 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη - µέλη της ΕΕ και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών 

αυτό το δικαίωµα. 

5 Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο 

που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος 

οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ηµερών από την 

προηγούµενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα 

εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

6 Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της ΕΕ εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

16 Ασφάλιση 

1 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας 

βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου 

από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή 

σε ελάττωµα του εξοπλισµού. 

17 Αποζηµίωση 

2 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του 

Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 

υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του, η οποία αναφέρεται 

στη Σύµβαση ή την Προσφορά. 

3 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως έχει 

προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε 

αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

4 Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε 

αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή 

πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

18 Ενηµερωτικές Εκθέσεις 

1 Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΠΕ πληροφορίες σχετικές µε την υλοποίηση του Έργου, πέρα από 

τις προβλεπόµενες στην προκήρυξη,  οποτεδήποτε και εάν του ζητηθεί. 

2 Συντάσσει και υποβάλλει στην ΕΠΠΕ, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην 

εκτέλεση του Έργου ή απαιτούµενες τροποποιήσεις του προγράµµατος εκτέλεσης. 

19 Προθεσµία Εκτέλεσης του Έργου 

1 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης και ορίζεται, κατά τα οριζόµενα στο 18ο άρθρο της Προκήρυξης, σε σαράντα πέντε 

(45) ηµέρες.   

2 Οι περιλαµβανόµενες στο έργο προµήθειες και συνοδευτικές υπηρεσίες θα 

παρασχεθούν/παραδοθούν σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Προκήρυξη και µε το 

αναλυτικό χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου. 

20 Καθυστερήσεις Εκτέλεσης 

Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή µέρος του Έργου εντός της συνολικής προθεσµίας ή 

των επιµέρους προθεσµιών που ορίζονται στη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς 
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όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώµατα που της παρέχει η Σύµβαση να επιβάλει την 

προβλεπόµενη στην παρ. 18.5. της Προκήρυξης, πέραν των όποιων άλλων δικαιωµάτων της.   

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 18.7 της Προκήρυξης 

21 Ποιότητα Υλικών 

Οι προµήθειες και συνοδευτικές υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της 

Σύµβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα 

οριζόµενα στα Παραρτήµατα της Σύµβασης. 

22 Κυριότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών και πνευµατικά/περιουσιακά δικαιώµατα 

Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά 

την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει 

όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά 

αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για 

σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

23 Εγγυητική Ευθύνη και συντήρηση 

1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους 

όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που 

προβλέπονται στη Σύµβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων και ότι θα 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη. 

2 Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 

ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν µπορέσει να αποδείξει ότι τα 

ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα του προσφερόµενου 

εξοπλισµού και του τρόπου ενσωµάτωσής του στις υποδοµές του φορέα. 

3 Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις εγγύησης και συντήρησης η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να προβεί στην κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής καλής λειτουργίας.  

24 Γενικές ∆ιατάξεις Πληρωµών 

1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα 

αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς, 

στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου έξοδα και 

κάθε άλλη αναγκαία για την υλοποίηση του έργου δαπάνη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά 

στην προκήρυξη. 

2 Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία που περιλαµβάνονται επίσης 

α) φόροι, δασµοί, τέλη εκτελωνισµού, ασφάλιστρα κ.λπ. 

β) εργατικά, αµοιβές, ασφαλιστικές εισφορές 

3 Οι πληρωµές διενεργούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά άρθρα της προκήρυξης.  

4 Σε περίπτωση που από τον ΚΒΣ απαιτείται έκδοση τιµολογίου η εξόφληση του οποίου, σύµφωνα 

µε την Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν 

απαιτείται νέο τιµολόγιο  

25 Τίµηµα 

1 Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των 

……………….. ευρώ (€……………..). 

2 Στο Συµβατικό Τίµηµα δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ που αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

3 Στο συµβατικό τίµηµα περιλαµβάνονται οι παρακρατήσεις φόρου εισοδήµατος του αναδόχου επί 

των τιµολογίων του, που είναι οι οριζόµενες από τον νόµο περί τιµολογίων αγοράς για τα αγαθά 
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… %. Τα ποσά αυτά παρακρατεί το ΙΜΕ επί των τιµολογίων του αναδόχου και τα αποδίδει στις 

φορολογικές αρχές. 

4 Στο κατ’ αποκοπή συµβατικό τίµηµα περιλαµβάνεται και κάθε άλλος φόρος, παρακράτηση, 

τέλος, ή δασµός, που τυχόν επιβάλλεται από τις φορολογικές αρχές.   

5 Επισηµαίνεται ότι από κάθε πιστοποίηση θα παρακρατείται από το ΙΜΕ, στο όνοµα και για 

λογαριασµό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, και θα κατατίθεται σε ειδικό 

τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης, ποσό ύψους 0,10% επί της αξίας κάθε 

πληρωµής, προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης, σύµφωνα µε το 4ο άρθρο του ν. 4013/ 2011, όπως διαµορφώθηκε µε την παρ. 2.β., 

του άρθρου 238, του ν. 4072/ 2012 όπως τελικά αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 5 του 

άρθρου 61 του Ν. 4146/ 2013, ΦΕΚ Α 90/18.4.2013, στου οποίου τις διατάξεις υπάγεται η 

παρούσα σύµβαση, ως υπαγόµενη στις διατάξεις του Π∆ 60/ 2007 

26 Προϋποθέσεις και ∆ιαδικασία Παραλαβής      

1 Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή όπως 

καθορίζεται στην προκήρυξη και στον «Κανονισµό» του ΙΜΕ.  

2 Η ΕΠΠΕ έχει δυνατότητα να απαντήσει εντός κατ’ ανώτατο 30 ηµερολογιακών ηµερών από την 

παράδοση των παραδοτέων του αναδόχου και την υποβολή έκθεσης υλοποίησης του έργου. Σε 

περίπτωση που η ΕΠΠΕ δεν απαντήσει εντός της περιόδου αυτής η παράδοση του αναδόχου 

θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από το ΙΜΕ.. 

27 Καταγγελία της Σύµβασης  

1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση για τους λόγους που προβλέπονται 

στον «Κανονισµό» του ΙΜΕ και ιδιαίτερα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις 

προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της ΕΠΠΕ. 

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει ∆ιοικητικές Εντολές 

γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 

της Αναθέτουσας Αρχής  

δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος 

του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

του επαγγέλµατός του 

2 Η Καταγγελία και η  λύση της σύµβασης διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 

«Κανονισµό» του ΙΜΕ. 

28 Τροποποίηση Σύµβασης 

1 Επιτρέπεται τροποποίηση της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Με την τροποποίηση να µην αλλοιώνεται το συµβατικό αντικείµενο και  

2. Η σύµβαση να εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους και τα οριζόµενα στα τεύχη 

δηµοπράτησης 
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2 Συµφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται µόνο έπειτα από 

γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και µετά από προέγκριση της ΕΥ∆ ΕΠ 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

29 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών 

1 Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους ή µεταξύ της ΕΠΠΕ και 

του Αναδόχου σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ 

αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 

ηθών 

3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία δύο 

(2) µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας 

και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

 

Για την 

Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

 

…………………. 

Για τον Ανάδοχο   

 

 

 

 

…………………..  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII –ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

Κωδικός 
αναφοράς 

Είδος Ποσότητα 
Προσφερόµενο 

στοιχείο 

Υπολογιστής  

Οθόνη  25.1.1 
Βασικοί 
σταθµοί 
εργασίας Περιφερειακά 

18 

 

Σταθερός υπολογιστής 
και λογισµικό 

1 
 

25.1.2 
Πρόσθετοι 
σταθµοί 
εργασίας 

Φορητός υπολογιστής 
και λογισµικό 

2 
 

25.1.3 Ταµπλέτες Internet tablet 10  

Προβολέας  
25.1.4 Προβολικό 

Οθόνη προβολής 
1 

 

25.1.5 Πολυµηχάνηµα Έγχρωµο πολυµηχάνηµα 1  

Φωτογραφική   

Φακός  

Φλας  

Τρίποδο  

25.1.6 
Φωτογραφική 

µηχανή 

Κάρτα µνήµης 

1 

 

25.2.1 
Συστήµατα 

επεξεργασίας 
γραφικών 

Υπολογιστικό σύστηµα 8 
 

Φορητός για την 
επεξεργασία κειµένων 

και λογισµικό 

 

Οθόνη 

2 

 

Φορητός για την 
επεξεργασία πολυµέσων 

και λογισµικό 

 

Γραφίδα  

25.2.2 
Φορητοί 
σταθµοί 
εργασίας 

Οθόνη 

1 

 

Σταθµός εργασίας  
25.2.3 

 Υπολογιστής 
επεξεργασίας 

χαρτών Οθόνη 
1  

Σταθµός εργασίας  
25.2.4 

Υπολογιστής 
επεξεργασίας 

βίντεο Οθόνη 
1  

Εκτυπωτής 1  
25.2.5 

Εξοπλισµός 
οργάνωσης 
γραφείου Σαρωτής 1  

Εξωτερικός δίσκος 10  
25.2.6 

Πρόσθετα 
στοιχεία Λογισµικό 2  
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Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 25.1.1  

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Υπολογιστής 
Μνήµη 4 GB DDR3 SDRAM  

Μνήµη cache 3 MByte  

∆ίσκος 
500 GB Serial ATA, 5400 

RPM 
 

Οπτικός δίσκος DVD-RAM/±R/±RW  

∆ιασύνδεση 
HDMI,DVI, 4 x USB 2.0,2 x 

USB 3.0, RJ-45 ,Είσοδος 
ήχου,Έξοδος ήχου 

 

∆ίκτυο 
Gigabit Ethernet,Bluetooth 

4.0 
 

Λειτουργικό σύστηµα Windows 8 - 64-bit  
∆ιαστάσεις έως 6 x 25 x 25 cm  

Οθόνη 
∆ιάσταση 21,5”  
Ανάλυση 1920 x 1080  

Χρόνος απόκρισης έως 5 ms  
Βάρος έως 6 Kg  

Περιφερειακά 
Πληκτρολόγιο Ασύρµατο  

Ποντίκι Ασύρµατο  

 

Τεκµηρίωση:  

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 25.1.2  

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Σταθερός υπολογιστής και λογισµικό 
Λειτουργικό σύστηµα OS X Mountain Lion  

Λογισµικό MS Office  
Οθόνη 27” IPS  

Ανάλυση οθόνης 2560 x 1440  
Μνήµη 8GB DDR3 στα 1600MHz  
∆ίσκος 1TByte στις 7200 rpm  

Γραφικά 
NVIDIA GeForce GTX 660M 

512 MB 
 

∆ικτύωση 
Ethernet, IEEE 

802.11a/b/g/n, Bluetooth 
4.0 

 

Συνδεσιµότητα 
USB 3 (x4), Thunderbolt 

(x2), RJ-45 
 

Βάρος έως 10 Kg  
Φορητός υπολογιστής και λογισµικό 

Λειτουργικό σύστηµα OS X Mavericks  
Λογισµικό MS Office  

∆ιάσταση οθόνης 13”  
Ανάλυση 1440 x 900  
Γραφικά Intel HD Graphics 5000  
Μνήµη 8 GByte DDR3 1600MHz  
∆ίσκος 500 GByte Solid State  
Βάρος έως 1900 g  

 

Τεκµηρίωση:  

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 25.1.3  

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Internet tablet 
Οθόνη 9,7”  

Ανάλυση 2048 x 1536  
Κάµερες 5 Mpixels και 1 Mpixels  
Μνήµη 1 GByte SIMM  

Αποθηκευτικός χώρος 16 GByte SSD  
Συνδεσιµότητα 802.11a/b/g/n  

Βάρος  έως 700 g  

Υποστηριζόµενοι τύπου 
αρχείων 

.pdf, .doc, .docx, .txt, .rtf, 
.ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .jpg, 

.tiff, .gif, .htm, .html 

 

 

Τεκµηρίωση:  

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 25.1.4  

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Προβολέας 
Φωτεινότητα 2700 ANSI lumens  

Αντίθεση 13000 : 1  
Ανάλυση 1024 x 768  
Χρώµατα 1 billion  

Μέγεθος εικόνας 
προβολής 

40” – 300” 
 

Κατακόρυφη διόρθωση ± 40°  
Βάρος  έως 2,5 Kg  

Οθόνη προβολής 
Μέγεθος 110”  

Λόγος διαστάσεων 4:3  
Γωνία θέασης 160°  

 

Τεκµηρίωση:  

                                                                         

                                                                                    

                                                                                    

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
25.1.5  

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Έγχρωµο πολυµηχάνηµα 

Λειτουργίες 
Εκτυπωτής, FAX, σαρωτής, 

αντιγραφέας 
 

Χρόνος εκτύπωσης 1ης 
σελίδας 

έως 20 s 
 

Ταχύτητα  εκτύπωσης 
(µαύρο) 

10 σελίδες ανά λεπτό 
 

Ταχύτητα  εκτύπωσης 
(χρώµα) 

7 σελίδες ανά λεπτό 
 

Ανάλυση εκτύπωσης 4800 x 1200 dpi  
Ανάλυση σάρωσης 4800 dpi, 24bit χρώµα  

Ταχύτητα αντιγραφής  30 σελίδες ανά λεπτό  
Προσαρµογή 
αντιγραφής 

25% - 400% 
 

Μνήµη FAS 100 σελίδες  

Συνδεσιµότητα 
USB 2.0, Ethernet, Wireless 

802.11b/g/n, RJ-11 
 

Ανάνγωση καρτών SD  
Θήκη χαρτιού 
εκτύπωσης 

100 σελίδες 
 

Θήκη χαρτιού σάρωσης 35 σελίδες  
Βάρος έως 15 Kg  

 

Τεκµηρίωση:  

                                                                                    

                                                                                    

                                                                      

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 25.1.6  

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Φωτογραφική  
Αισθητήρας CMOS 20 Megapixels  

Μέγιστη ανάλυση  5400 x 3600  
Εστίαση Αυτόµατη και χειροκίνητη  

Ταχύτητα 
διαφράγµατος  

30 s - 1/4000 s 
 

Υποστηριζόµενοι τύποι 
µνήµης 

SD, SDHC, SDXC  
 

Οθόνη 3” µε αναλογία 3:2  
Εγγραφή ταινίας 1920 x 1080 στα 30p  
Συνδεσιµότητα Mini HDMI (HDMI type C)   

Βάρος έως 800 g   
Φακός  

Εστιακό µήκος 24 - 105mm  
 Γωνία λήψης  84° - 23°20'  

Βάρος  έως 700 g  
Φλας 

Μέγιστος χρόνος 
επαναφόρτωσης 

έως 2,5 s 
 

∆ιαστάσεις έως 7 x 12 x 8 cm  
Βάρος έως 300 g  

Τρίποδο 
Ύψος 24 - 150 cm  

Υποστηριζόµενο φορτίο 5 Kg  
Βάρος  έως 2 Kg  

Κάρτα µνήµης 
Χωρητικότητα 64 GB  

Ταχύτητα εγγραφής / 
ανάγνωσης 

90 Mbyte/s 
 

Συνθήκες λειτουργίας -25ºC to 85ºC  
Ταχύτητα εγγραφής  έως 750 g  

Θήκη φωτογραφικής µηχανής 
∆ιαστάσεις έως 30 x 25 x 25 cm  

Βάρος  έως 750 g  

Τεκµηρίωση:  

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 25.2.1  

 

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Υπολογιστικό σύστηµα 

Drives 
hot swap 2,5” µε 

υποστήριξη για 3,5” (16x) 
 

∆ίσκοι 

480 GByte SSD (4x) 
4 TByte near line (2x) 
200 GByte SSD (2x) 

Raid controller 

 

Μνήµη 32 GByte ECC Reg  
Μνήµη cache 12 MBytes  

∆υνατότητα παράλληλης 
επεξεργασίας 

12 threads 
 

Τροφοδοσία 920 Watt dual  
Λειτουργικό σύστηµα 64 bit  

 

Τεκµηρίωση:  

                                                                                

                                                                                    

                                                                                    

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 25.2.2  

 

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Φορητός για την επεξεργασία κειµένων και λογισµικό 
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 8, 64-bit  

Λογισµικό 
MS Office 2013 Home & 

Business GR 
 

∆ιάσταση οθόνης 15”  
Ανάλυση 1366 x 768  

Μνήµη 
8 GByte DDR3 στα 1600 

MHz 
 

∆ίσκος 1 TByte στα 5400 rpm  
Οπτικός δίσκος DVDRW double-layer  
Συνδεσιµότητα USB 2.0 (2x), USB 3.0 (2x)  

Ανάγνωση καρτών SD  

∆ικτύωση 
10/100/1000 Ethernet 

802.11 b/g/n 
Bluetooth 4.0 

 

Βάρος έως 2,5 Kg  
Φορητός για την επεξεργασία πολυµέσων και λογισµικό 

Λειτουργικό σύστηµα Mac OS X Mountain Lion  

Λογισµικό 
Creative Suite 6 Design 

Standard 
Microsoft Office 

 

∆ιάσταση οθόνης 15”  

Ανάλυση 
2880 x 1800, 220 pixels per 

inch 
 

Γραφικά 
NVIDIA GeForce GT 650M, 

1GB GDDR5 SDRAM 
 

Μνήµη 
16 GByte DDR3 στα 

1600MHz 
 

∆ίσκος 700 GByte Flash  

Συνδεσιµότητα 
Thunderbolt (x2) 

USB Type A 3.0 (x2) 
 

Ανάγνωση καρτών SDXC  

∆ικτύωση 
802.11a/b/g/n 
Bluetooth 4.0 

 

Βάρος έως 2100 g  
Γραφίδα 

Τεχνολογία Ηλεκτροµαγνητική  
∆ιάσταση επιφάνειας 

εργασίας 
8 x 12.8 in 

 

Λεπτοµέρεια αισθητήρα 5080 lpi  
Ακρίβεια ± 0.01 in  



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

Επίπεδα πίεσης 2048  
Συνδεσιµότητα USB Type A  

Οθόνη  
∆ιάσταση 24”  
Ανάλυση 1920 x 1080  

Αναλογία οθόνης 16:9  
Χρόνος απόκρισης 5 ms  

Γωνία θέασης 160º  
Αντίθεση 1000 : 1  

Συνδεσιµότητα DVI-D, VGA  
Βάρος έως 4,5 Kg  

 

Τεκµηρίωση:  

                                                             

                                                                                    

                                                                                    

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
25.2.3  

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Σταθµός εργασίας και λογισµικό 

Λειτουργικό σύστηµα 
Microsoft Windows 7 

professional 
 

Λογισµικό 
MS Office 2013 Home & 

Business GR 
 

Μνήµη 
8 GByte DDR3 στα 1600 

MHz 
 

Μνήµη cache 8 MByte  
∆ίσκος 1 TByte στα 7200 rpm  

Οπτικός δίσκος DVD-RW  
Γραφικά Quadro 600  
∆ικτύωση 10/100/1000 Ethernet  

∆υνατότητα παράλληλης 
επεξεργασίας 

8 threads 
 

Οθόνη  
∆ιάσταση 24”  
Ανάλυση 1920 x 1080  

Αναλογία οθόνης 16:9  
Χρόνος απόκρισης 5 ms  

Γωνία θέασης 160º  
Αντίθεση 1000 : 1  

Συνδεσιµότητα DVI-D, VGA  
Βάρος έως 4,5 Kg  

 

Τεκµηρίωση:  

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
25.2.4  

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Σταθµός εργασίας και λογισµικό 
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 7 64 bit  

Λογισµικό 
MS Office 2013 Home & 

Business GR 
 

Μνήµη 16 GByte DDR3   

∆ίσκος 
1 TByte  

120 GByte SSD 
 

Οπτικός δίσκος DVD-RW  
Γραφικά nVidia GTX 780  
∆ικτύωση 10/100/1000 Ethernet  

∆υνατότητα παράλληλης 
επεξεργασίας 

8 threads 
 

Οθόνη  
∆ιάσταση 24”  
Ανάλυση 1920 x 1080  

Αναλογία οθόνης 16:9  
Χρόνος απόκρισης 5 ms  

Γωνία θέασης 160º  
Αντίθεση 1000 : 1  

Συνδεσιµότητα DVI-D, VGA  
Βάρος έως 4,5 Kg  

 

Τεκµηρίωση:  

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 25.2.5  

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Εκτυπωτής  
Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 50 σελίδες ανά λεπτό  
Χρόνος εκτύπωσης 1ης 

σελίδας 
έως 9 s 

 

Ανάλυση 1200 x 1200 dpi  
Μνήµη 512 MByte  

Γλώσσες εκτυπωτή PCL 6, PCL 5c  

∆ίσκοι χαρτιού 
500 σελίδες 
100 σελίδες 

 

Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόµατη   

Συνδεσιµότητα 
USB 2.0 

Gigabit Ethernet 
 

∆ιαστάσεις έως 45 x 55 x 40 cm  
Βάρος έως 30 Kg  
Οθόνη LCD 4 γραµµών  

Σαρωτής  
Ανάλυση 600 x 600 dpi  

Ταχύτητα σάρωσης A4 40 σελίδες ανά λεπτό  
∆ίσκος αυτόµατης 

τροφοδοσίας 
200 σελίδες Α3 

 

Οθόνη LCD 5 γραµµών  

 

Τεκµηρίωση:  

                                                                                    

                                                                                    

                                                               

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 25.2.6  

 

Τεχνικό στοιχείο 
Ελάχιστο απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό 
Προσφερόµενο 
χαρακτηριστικό 

Εξωτερικός δίσκος 
Εξωτερικός δίσκος (10 

τεµάχια) 
1 TByte µε συνδεσιµότητα 

USB 3.0 
 

Λογισµικό 

Λογισµικό (2 άδειες) 
MS Office 2013 Home & 

Business GR 
 

 

Τεκµηρίωση:  

                                               

                                                                                    

                                                                                    

(αναφορά σε διαδικτυακό τόπο, επισυναπτόµενο έγγραφο προδιαγραφών ή άλλο 
πρόσφορο µέσο επιβεβαίωσης των δηλούµενων στοιχείων): 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI –ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Κωδικός 

αναφοράς 
Είδος Ποσότητα 

Χρόνος 
παράδοσης 

Υπολογιστής  

Οθόνη  25.1.1 
Βασικοί 
σταθµοί 
εργασίας Περιφερειακά 

18 

 

Σταθερός υπολογιστής 
και λογισµικό 

1 
 

25.1.2 
Πρόσθετοι 
σταθµοί 
εργασίας 

Φορητός υπολογιστής 
και λογισµικό 

2 
 

25.1.3 Ταµπλέτες Internet tablet 10  

Προβολέας  
25.1.4 Προβολικό 

Οθόνη προβολής 
1 

 

25.1.5 Πολυµηχάνηµα Έγχρωµο πολυµηχάνηµα 1  

Φωτογραφική   

Φακός  

Φλας  

Τρίποδο  

25.1.6 
Φωτογραφική 

µηχανή 

Κάρτα µνήµης 

1 

 

25.2.1 
Συστήµατα 

επεξεργασίας 
γραφικών 

Υπολογιστικό σύστηµα 8 
 

Φορητός για την 
επεξεργασία κειµένων 

και λογισµικό 

 

Οθόνη 

2 

 

Φορητός για την 
επεξεργασία πολυµέσων 

και λογισµικό 

 

Γραφίδα  

25.2.2 
Φορητοί 
σταθµοί 
εργασίας 

Οθόνη 

1 

 

Σταθµός εργασίας  
25.2.3 

 Υπολογιστής 
επεξεργασίας 

χαρτών Οθόνη 
1  

Σταθµός εργασίας  
25.2.4 

Υπολογιστής 
επεξεργασίας 

βίντεο Οθόνη 
1  

Εκτυπωτής 1  
25.2.5 

Εξοπλισµός 
οργάνωσης 
γραφείου Σαρωτής 1  

Εξωτερικός δίσκος 10  
25.2.6 

Πρόσθετα 
στοιχεία Λογισµικό 2  



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII –ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

Κωδικός 
αναφοράς 

Είδος Ποσότητα 
∆ιάρκεια 

εγγγύησης 
Εγγυηµένος 

χρόνος 
αποκατάστασης 

Υπολογιστής   

Οθόνη   25.1.1 
Βασικοί 
σταθµοί 
εργασίας Περιφερειακά 

18 

  

Σταθερός υπολογιστής 
και λογισµικό 

1 
  

25.1.2 
Πρόσθετοι 
σταθµοί 
εργασίας 

Φορητός υπολογιστής 
και λογισµικό 

2 
  

25.1.3 Ταµπλέτες Internet tablet 10   

Προβολέας   
25.1.4 Προβολικό 

Οθόνη προβολής 
1 

  

25.1.5 Πολυµηχάνηµα Έγχρωµο πολυµηχάνηµα 1   

Φωτογραφική    

Φακός   

Φλας   

Τρίποδο   

25.1.6 
Φωτογραφική 

µηχανή 

Κάρτα µνήµης 

1 

  

25.2.1 
Συστήµατα 

επεξεργασίας 
γραφικών 

Υπολογιστικό σύστηµα 8 
  

Φορητός για την 
επεξεργασία κειµένων 

και λογισµικό 

  

Οθόνη 

2 

  

Φορητός για την 
επεξεργασία πολυµέσων 

και λογισµικό 

  

Γραφίδα   

25.2.2 
Φορητοί 
σταθµοί 
εργασίας 

Οθόνη 

1 

  

Σταθµός εργασίας   
25.2.3 

 Υπολογιστής 
επεξεργασίας 

χαρτών Οθόνη 
1   

Σταθµός εργασίας   
25.2.4 

Υπολογιστής 
επεξεργασίας 

βίντεο Οθόνη 
1   

Εκτυπωτής 1   
25.2.5 

Εξοπλισµός 
οργάνωσης 
γραφείου Σαρωτής 1   

Εξωτερικός δίσκος 10   
25.2.6 

Πρόσθετα 
στοιχεία Λογισµικό 2   



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
Το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς πόρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII – ENHANCED VISUALISATION SYSTEM (EVS)  

Το  Enhanced Visualization System  (EVS) είναι µια υψηλού επιπέδου πλατφόρµα 
τρισδιάστατων γραφικών που υποστηρίζει πληθώρα εικονικών συστηµάτων 
(Dome, CAVE, Powerwall). Χρησιµοποιεί έναν αριθµό από διαφορετικά 
υποσυστήµατα για τον έλεγχο και το συγχρονισµό (στην περίπτωση συστοιχίας 
υπολογιστών) ήχου και εικόνας.  Η πλατφόρµα βασίζεται για την αναπαραγωγή 
γραφικών στην µηχανή ανοιχτού κώδικα Open SceneGraph (OSG) η οποία µε τη 
σειρά της βασίζεται στο πρότυπο OpenGL. Η επόµενη εικόνα δείχνει την 
αρχιτεκτονική της πλατφόρµας µε τα κύρια επιµέρους τµήµατά της. 

 

 

  

Η τρέχουσα πλατφόρµα υποστηρίζει όλα τα  Linux λειτουργικά συστήµατα που 
είχαν κυκλοφορήσει έως και το τέλος του 2008. 

Τόσο η ίδια η πλατφόρµα, όσο και η script based γλώσσα περιγραφής του 
περιεχοµένου της είναι το αποτέλεσµα proprietary σχεδίασης και υλοποίησης, 
περισσότερα στοιχεία για αυτά έχουν δηµοσιευτεί στο πλαίσιο των ακόλουθων 
ανακοινώσεων: 

[1] Pape, D., Imai, T., Anstey, J., Roussou, M., DeFanti, T.: XP: An Authoring 
System for Immersive Art Exhibitions. In: Proc. VSMM 1998, Gifu, Japan (1998) 

[2] Gaitatzes, A., Christopoulos, D., Roussou, M.: Reviving the Past: Cultural 
Heritage Meets Virtual Reality. In: Proc. Virtual Reality, Archaeology and Cultural 
Heritage, VAST (2001) 

[3] Papaioannou, G., Gaitatzes, A., Christopoulos, D.: Enhancing Virtual 
Walkthroughs of Archaeological Sites. In: Proc. 4th International Symposium on 
Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, VAST (2003) 


