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4.   Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη :  4.273.193,96€   ΜΕ  ΦΠΑ   
5.   Κριτήριο κατακύρωσης :  Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά 
6.   Φορέας εκτέλεσης :  ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ(ΙΤΕ) 
7.    Η  χρηματοδότηση  του  έργου θα  γίνει  από  το  Ε.Π  Κρήτης &  Νήσων  Αιγαίου  2007‐2013  στον        άξονα 
προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα  στην Περιφέρεια Κρήτης». 
 8.  Τόπος  παράδοσης  υλικών:  Στην  έδρα  του  Ιδρύματος  Τεχνολογίας  και  Έρευνας  και  στις  κτιριακές 

εγκαταστάσεις της οδού Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης . 

 9. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών 
με επαγγελματική απασχόληση με αντικείμενο ανάλογο του αντικειμένου του διαγωνισμού, που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕ) ή  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου  (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 
10. Οι υποψήφιοι  μπορούν να υποβάλουν προσφορές  για ολόκληρο το υποέργο, όπως ορίζει η Διακήρυξη.  
11. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
12. Διάρκεια της σύμβασης:  Δύο (2) μήνες από την υπογραφής της σύμβασης. 
13.  Τα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  διατίθενται  από:  α.  την  ιστοσελίδα  του  Ιδρύματος  Τεχνολογίας  και 

Έρευνας  και  συγκεκριμένα  από  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση:  http://www.forth.gr/,  στο  σύνδεσμο  Νέα  > 
Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί  και  β.  από  το  Ίδρυμα Τεχνολογίας  και  Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο 
Κρήτης, Α’ όροφος στη Γραμματείας Ινστιτούτου Πληροφορικής, 10.00‐14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. 
14. Οι προσφορές υποβάλλονται στο  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Γραφεία Γραμματείας  Ινστιτούτου 
Πληροφορικής,    Ν.  Πλαστήρα  100,  70013  Ηράκλειο  Κρήτης,  είτε  με  συστημένη  επιστολή  ή  ιδιωτικό 
ταχυδρομείο (courier) μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.   
15. Ισχύς προσφοράς: δύο (2) μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. 
16.  Ημερομηνία,  ώρα  και  τόπος  αποσφράγισης:    Δευτέρα    02/09/2013    Ώρα:  12:00  πμ  στο    Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης,  Ελλάδα,  κεντρικό κτίριο, στο γραφείο 
Γραμματείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής.  
17.  Εγγυήσεις:  Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  ύψους  5%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  των 
όρων της σύμβασης ύψους ποσοστού 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς ΦΠΑ. Μετά την 
οριστική παραλαβή  εγγυητική  επιστολή  καλής  λειτουργίας  ύψους 3%  της  συνολικής  συμβατικής αξίας  του 
έργου χωρίς ΦΠΑ . 
18. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 
19. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου 
που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. 
20. Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού: Σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  
21.  Κριτήρια  αξιολόγησης  προσφορών  και  ανάθεσης:  Η  πλέον  συμφέρουσα  προσφορά,  σύμφωνα  με  τη 
Διακήρυξη.  
22. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 
23. Ημερομηνία Αποστολής στην ΕΕ: 9‐7‐2013 
24. Ημερομηνία δημοσίευσης στις ελληνικές εφημερίδες:  10‐7‐2013 
25. Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ: 9‐7‐2013 
26. Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης στο πρόγραμμα Διαύγεια : 9‐7‐2013 
27. Ημερομηνία Ανάρτησης στο  ΚΗΜΔΣ : 9‐7‐2013 
28.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  εφόσον  συντρέχει  λόγος  διατηρεί  το  δικαίωμα  διακοπής  της  διαδικασίας  σ’ 
οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  μέχρι  την  κατακύρωση,  χωρίς  αυτό  να  γεννά  οποιοδήποτε  δικαίωμα  στους 
συμμετέχοντες.   

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ/ΙΤΕ 

 
 

Κώστας Φωτάκης 
 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισμού. 
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Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 
Η Γραμματεία του ΙΠ που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο 
επικοινωνίας: +30 2810 391600, Φαξ: +30 2810 391601, e‐mail: secretariat@ics.forth.gr). 
 
Προκήρυξη 
Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος 
Β:  Τεχνική  Περιγραφή,  το  Μέρος  Γ:  Έντυπα  Προσφοράς  το  Παράρτημα  Ι:  Υποδείγματα 
Εγγυήσεων, το Παράρτημα ΙΙ: Σχέδιο Σύμβασης. 
 
Έργο 
Το  Υποέργο  14  «ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»  της  πράξης    «ΙΤΕ/  Ινστιτούτο  Πληροφορικής  ‐
Κτίριο  Διάχυτης  Νοημοσύνης»  το  οποίο  περιλαμβάνει  την  προμήθεια  :  1)  δύο  (2) 
Ανθρωπόμορφων  Ρομπότ  (humanoid  robots),  2)  ενός  (1)  Ρομποτικού  Βραχίονα,  3)  ενός(1) 
Ρομποτικού  Ελικόπτερου,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  στο  ΜΕΡΟΣ  Β’  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της προκήρυξης.  
 
 
Επιτροπή Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και 
υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά ‐στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Προσφέροντα‐  που  μπορεί  να  είναι  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  Προσφέροντα  ή  πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο  από  τον  Προσφέροντα  ή  τον  νόμιμο    εκπρόσωπό  του  ή  σε  περίπτωση 
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 
  
Αντίκλητος 
Το  πρόσωπο  που  ο  Προσφέρων  με  δήλωσή  του,  στην  οποία  περιλαμβάνονται  τα  πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, 
κ.λ.π.),  ορίζει  σαν  υπεύθυνο  για  τις  ενδεχόμενες  ανάγκες  επικοινωνίας  της  Αναθέτουσας 
Αρχής με τον Προσφέροντα. 
 
Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα 
με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 
 
Κατακύρωση 
Η  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με  την  οποία  κατακυρώνεται  η  υλοποίηση  του  έργου 
στον Ανάδοχο. 
 
Σύμβαση 
Η  έγγραφη  συμφωνία  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου,  η  οποία 
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
 
Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου  
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όλων των μελών της ένωσης δηλαδή να περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  ισχύει  για  τουλάχιστον  ένα  (1)  μήνα    μετά  τη  λήξη  του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς.  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την 
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης με  την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς 
Προσφέροντες  μέσα  σε  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
Κατακύρωσης. 
Η  εγγύηση  συμμετοχής  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυήσεις  που  εκδίδονται  σε  άλλο  κράτος  εκτός  της  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  από 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  1  του 
Παραρτήματος Ι. 
 
 
7.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί 
 
1. Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (Α΄75),  όπως  εκάστοτε 

ισχύει, η  οποία  πρέπει  να  φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30) 
ημερολογιακών  ημερών  προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  στην 
οποία στην οποία: 
 

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 
 
β.  Να δηλώνεται ότι: 
 
β.1)  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  κατωτέρω 
αδικήματα: 
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 2  παρ. 1  της  κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ. 
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 98/742/ΚΕΠΠΑ. 
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 από το άρθρο 1 
της  οδηγίας 91/308/ΕΟΚ    της 10ης  Ιουνίου 1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες 
δραστηριότητες. 

β.2)  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

β.3)  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

β.4)  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  κ.ν.  2190/1920  ή  ειδική 
εκκαθάριση  του  Πτωχευτικού  Κώδικα,  διαδικασία  αναδιοργάνωσης,  διαδικασία 
εξυγίανσης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά πρόσωπα) και επίσης 
ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των 
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ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή  αναδιοργάνωση  ή  εξυγίανση  λη  υπό  άλλες  ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

β.5)   δεν  τελούν  σε  αναγκαστική  διαχείριση  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία 
κήρυξης  παύσης  εργασιών,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  αναστολή 
εργασιών  (ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  που  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της  χώρας 
εγκατάστασής  τους για  τους αλλοδαπούς)  και  επίσης ότι δεν έχει  κινηθεί σε βάρος  τους 
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού 
συμβιβασμού  (ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρόμοια  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους για τους αλλοδαπούς). 

β.6)  Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  την  καταβολή  των 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς, όσο και του ελληνικού δικαίου. 

β.7)  είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, ή 
για  τα  αλλοδαπά  πρόσωπα  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

β.8)  δεν  έχουν  κηρυχθεί  έκπτωτοι  και  δεν  έχουν  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  από  τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

 
β.9)  δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 
του  διαγωνισμού  ή  σε  σχέση  με  την  επαγγελματική  του  ιδιότητα,  που  μπορεί  να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 

β.10)  αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, του άρθρου 18 της παρούσας. 

β.11)  συνέταξαν  την  προσφορά  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  προκήρυξης,  των 
οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

β.12)  θα διατηρήσουν  εμπιστευτικά  και  θα  χρησιμοποιήσουν μόνο  για  τους  σκοπούς  του 
παρόντος διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που 
τυχόν  θα  τεθούν  υπόψη  τους  και  αποτελούν  κατά  δήλωση  των  συντακτών  εμπορικό  ή 
επιχειρηματικό απόρρητο. 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,  την υπεύθυνη δήλωση πρέπει περί 
μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα να υποβάλλουν: 
 
α. οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
β. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ. ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός. 
δ. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
 
2. Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (Α΄75),  όπως  εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία ο / οι «εξωτερικοί συνεργάτες», 
όταν  προβλέπεται  να  χρησιμοποιηθούν,  θα  δηλώνουν  ότι  το  Έργο(αντικείμενο  της 
παρούσας διακήρυξης),  καθώς  και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό,  τελούν  εν 
γνώσει τους. 
 

3. Νομιμοποιητικά  στοιχεία  της  εταιρείας  (π.χ.  καταστατικό,  ΦΕΚ  εκπροσώπησης,  κλπ) 
νομίμως επικυρωμένα. 

 
4. Πρακτικό απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή απόφαση των Διαχειριστών 

με την οποία: 
α.   Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
β.  Ορίζεται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος,  με  εξουσία  να  υπογράφει  όλα  τα  έντυπα  του 

διαγωνισμού. 
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Οι διαγωνιζόμενοι που είναι φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν τέτοιο πρακτικό. 

 
5. Παραστατικό  εκπροσώπησης  προς  εκείνον  που  υποβάλει  την  προσφορά,  εφόσον  ο 

υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου. 
 

6. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή ενός τουλάχιστον, συναφούς  με το προκηρυσσόμενο, 
έργου,  το οποίο υλοποίησαν  κατά  την προηγούμενη  τριετία,  με  ένδειξη  της οικονομικής 
του  αξίας  και  της  αξίας  συμμετοχής  του  υποψηφίου,  του  αποδέκτη  του  έργου,  της 
ιδιότητας  του υποψηφίου σε αυτό  (π.χ. ανάδοχος / μέλος ένωσης / υπεργολάβος κ.λ.π.) 
και του χρόνου υλοποίησης. 

 
7. Ισολογισμούς  των  τελευταίων  τριών  (3)  διαχειριστικών  χρήσεων,  σε  περίπτωση  που 

υποχρεούται  στην  έκδοση  Ισολογισμών    ή  Δήλωση  του  συνολικού  ύψους  του  ετήσιου 
κύκλου  εργασιών,  σε  περίπτωση  που  δεν  υποχρεούται  στην  έκδοση  Ισολογισμών.  Σε 
περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δραστηριοποιείται  για  χρονικό  διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε προσκομίζει Ισολογισμούς ή Δηλώσεις 
ετήσιου κύκλου εργασιών για όσες διαχειρίστηκες χρήσεις δραστηριοποιείται. 

 
8. Δήλωση  περί  του  κύκλου  εργασιών  που  αφορούν  στην  εκτέλεση  «έργων»  αντίστοιχων 

προς το αντικείμενο της προκήρυξης  (εφόσον υπάρχει δυνατότητα σε σχέση με το χρόνο 
λειτουργίας  της  επιχείρησης,  θα  αφορά  τις  τρεις  προηγούμενες  του  τρέχοντος  έτους 
διαχειριστικές  χρήσεις).  Οι  υποψήφιοι  επί  ποινή  αποκλεισμού  πρέπει  να  έχουν  μέσο 
κύκλο  εργασιών  των  τριών  (3)  τελευταίων  διαχειριστικών  χρήσεων  μεγαλύτερο  από  το 
100%  του  προϋπολογισμού  του  υπό  ανάθεση  Έργου.  Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος  δραστηριοποιείται  για  χρονικό  διάστημα  μικρότερο  των  τριών  διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. 

 
9. Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  προτίθεται  να  αναθέσει  υπεργολαβικά  σε 

τρίτους  την υλοποίηση  τμήματος  του υπό ανάθεση έργου,  τότε θα πρέπει  να  καταθέσει 
στοιχεία σχετικά με το τμήμα του έργου (αναλυτική αναφορά εργασιών) που θα ανατεθεί 
σε κάθε υπεργολάβο και Υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου με βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής του, με την οποία θα δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση της προκήρυξης του 
διαγωνισμού και ότι αποδέχεται να υλοποιήσει το τμήμα του έργου.  

 
Β. Ενώσεις / Κοινοπραξίες 
 
1. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α του παρόντος 

 
2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 
 
α.  να συστήνεται  η Ένωση / Κοινοπραξία, 
β.  να  δηλώνουν  τα  μέλη  της  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  από  κοινού  ότι  αναλαμβάνουν  εις 

ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου, 
γ.  να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει 
κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 
δ.  να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 
της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader), 
ε.  να  ορίζεται  με  συμβολαιογραφικό  έγγραφο  κοινός  εκπρόσωπος  της  Ένωσης  / 
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και την εκπροσώπηση 
της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
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5.  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  Αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές Υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
6.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης, 

από το οποίο να πιστοποιείται αφενός ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε 
Επιμελητήριο, Επαγγελματικό Μητρώο ή Ισοδύναμες Επαγγελματικές Οργανώσεις, καθώς 
και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου 
ότι  εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

 
7.  Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία. 
 
Β. Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) 
 
1.  Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε) και 
για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα 
ποινικού μητρώου (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής 
της χώρας εγκατάστασης) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν 
έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  κατωτέρω 
αδικήματα: 
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 2  παρ. 1  της  κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ, 
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 
98/742/ΚΕΠΠΑ, 

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 από το άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ  της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες 
δραστηριότητες, 

ε)  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους 
δραστηριότητας και 

στ) για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 
2.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης, 

έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης 
ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  (ή  υπό  άλλη 
ανάλογη  κατάσταση  ή  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της  χώρας 
εγκατάστασης)  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης,  (ή  άλλης 
ανάλογης  κατάστασης  ή  διαδικασίας  που  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της  χώρας 
εγκατάστασης). 

 
3.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης, 

έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης 
ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  παύση  εργασιών, 
αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  αναστολή  εργασιών  (ή  υπό  άλλη 
ανάλογη  κατάσταση  ή  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της  χώρας 
εγκατάστασης)  και  επίσης ότι  δεν  έχουν  κινηθεί  εναντίον  τους διαδικασία αναγκαστικής 
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διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού (ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης). 

 
4.  Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  αρ.  8  του  Ν.  1599/1986,  όπως  εκάστοτε  ισχύει, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 
όλους  τους αρμόδιους  κατά περίπτωση,  οργανισμούς  κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής), στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από 
αυτόν προσωπικό. 

 
5.  Πιστοποιητικά  όλων  των  αρμόδιων  κατά  περίπτωση  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης 

(κύριας  και  επικουρικής),  ή  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής  που  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν  στην  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  κατά  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
6.  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  Αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές Υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
7.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 

εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  κατακύρωσης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε  ισχύει,  ειδική  εκκαθάριση  του Ν. 1982/1990,  διαδικασία  αναδιοργάνωσης  του 
άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα, υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 
του Πτωχευτικού Κώδικα (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται 
από  τις  διατάξεις  της  χώρας  εγκατάστασης)  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία 
έκδοσης  απόφασης  κοινής  εκκαθάρισης,  ειδικής  εκκαθάρισης,  αναδιοργάνωσης, 
εξυγίανσης  (ή  υπό  άλλη  παρόμοια  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της 
χώρας εγκατάστασης). 

 
8.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης, 

από το οποίο να πιστοποιείται αφενός ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε 
Επιμελητήριο, Επαγγελματικό Μητρώο ή Ισοδύναμες Επαγγελματικές Οργανώσεις, καθώς 
και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου 
ότι  εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 
 
 

Γ. Συνεταιρισμοί 
 

1.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  (ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή 
δικαστικής  Αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης)  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από 
την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 
Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  έχει  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήματα: 
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 2  παρ. 1  της  κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ, 
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 
98/742/ΚΕΠΠΑ, 

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 από το άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ  της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
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χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες 
δραστηριότητες, 

ε)  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους 
δραστηριότητας και 

στ) για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 
2.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης, 

έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης 
ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  (ή  υπό  άλλη 
ανάλογη  κατάσταση  ή  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της  χώρας 
εγκατάστασης)  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης,  (ή  άλλης 
ανάλογης  κατάστασης  ή  διαδικασίας  που  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της  χώρας 
εγκατάστασης). 

 
 
3.  Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  αρ.  8  του  Ν.  1599/1986,  όπως  εκάστοτε  ισχύει, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 
όλους  τους αρμόδιους  κατά περίπτωση,  οργανισμούς  κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής), στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από 
αυτόν προσωπικό. 

 
4.  Πιστοποιητικά  όλων  των  αρμόδιων  κατά  περίπτωση  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης 

(κύριας  και  επικουρικής),  ή  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής  που  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν  στην  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  κατά  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
5.  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  Αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές Υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
6.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 

εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  κατακύρωσης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε  ισχύει,  ειδική  εκκαθάριση  του Ν. 1982/1990,  διαδικασία  αναδιοργάνωσης  του 
άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα, υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 
του Πτωχευτικού Κώδικα (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται 
από  τις  διατάξεις  της  χώρας  εγκατάστασης)  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία 
έκδοσης  απόφασης  κοινής  εκκαθάρισης,  ειδικής  εκκαθάρισης,  αναδιοργάνωσης, 
εξυγίανσης  (ή  υπό  άλλη  παρόμοια  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της 
χώρας εγκατάστασης). 

 
7.  Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
 
 
 

Δ. Ενώσεις Προσώπων/Κοινοπραξίες  
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α, Β, Γ, για κάθε μέλος που 
συμμετέχει στην Ένωση. 
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Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω 
περιπτώσεων  εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Εάν  σε  κάποια  Χώρα  βεβαιώνεται  από  την  οποιαδήποτε  Αρχή  της  ότι  δεν  εκδίδονται  τα 
παραπάνω  έγγραφα  ή  πιστοποιητικά  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω  αναφερόμενες 
περιπτώσεις,  δύναται αυτά να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση.  Στην περίπτωση που 
στην  Χώρα  αυτή  δεν  εκδίδεται  ούτε  ένορκη  βεβαίωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με 
υπεύθυνη  Δήλωση  του  υποψηφίου  Αναδόχου  πού  γίνεται  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή 
διοικητικής  Αρχή  ή  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας 
εγκατάστασης. Στην κατά τα ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 
στην  συγκεκριμένη  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δεν  συντρέχουν 
στο συγκεκριμένο πρόσωπο (Νομικό ή φυσικό) οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω θα προσκομίζονται με νόμιμη θεώρηση 
για το γνήσιο της υπογραφής τους. 
 
Η  ημερομηνία  και  η  ώρα  αποσφράγισης  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  θα  γίνει  σε 
ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  ορισθεί  και  ανακοινωθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή.  Οι 
διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου 
των δικαιολογητικών και να λαμβάνουν γνώση αυτών. 
Στην  περίπτωση  που  ο  διαγωνιζόμενος  ο  οποίος  προσφέρει  την  πλέον  συμφέρουσα 
προσφορά δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά 
η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  γίνεται  στον  διαγωνιζόμενο  που  προσφέρει  την  αμέσως 
επόμενη συμφέρουσα προσφορά με την προϋπόθεση ότι και αυτός θα προσκομίσει εγκαίρως 
και προσηκόντως τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 
Αν  κανένας  από  τους  διαγωνιζομένους  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  και  προσηκόντως  τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 
Στις  περιπτώσεις  που  ο  Προσφέρων  δεν  προσκομίζει  κατά  το  στάδιο  της  κατακύρωσης 
εγκαίρως και προσηκόντως  τα ανωτέρω δικαιολογητικά καταπίπτει υπέρ  του  ΙΤΕ η εγγύηση 
συμμετοχής του Προσφέροντος. 
 
Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  γίνεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΙΤΕ 
έπειτα  από  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  για  τον  διαγωνισμό  επιτροπής.  Στον  ανάδοχο  και 
στους  λοιπούς  συμμετέχοντες,  αποστέλλεται  σχετική  ανακοίνωση  της  Κατακύρωσης 
εγγράφως. 
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της από 4‐12‐2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ/237/Α/5‐12‐2012)  η Αναθέτουσα Αρχή δύναται  για  τα αποτελέσματα  του σταδίου  της 
αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,  λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού να εκδώσει μια και μόνον εκτελεστή διοικητική πράξη. 
  
Εάν  η  κατακύρωση  ή  η  ανάθεση  γίνεται  σε  αλλοδαπό  προμηθευτή  η  ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα ή στέλνεται με FAX και email στον αλλοδαπό 
προμηθευτή.  
 
Από  την  ανακοίνωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  στον  Ανάδοχο,  η  Σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό 
χαρακτήρα, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς. 
 
Στην  περίπτωση  που  το  αποτέλεσμα  του  προκηρυσσόμενου  διαγωνισμού  κατακυρωθεί  σε 
Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία. 
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Β’  ΜΕΡΟΣ :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΕΡΓΟ    : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής ‐ Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης 

ΥΠΟΕΡΓΟ 14  : ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

1. Σκοπός 

Σκοπός  του  Υποέργου  14  «ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»,  είναι  η  προμήθεια  ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και συναφούς εξοπλισμού για τους χώρους του Κτιρίου Διάχυτης Νοημοσύνης 
του  Ινστιτούτου  Πληροφορικής  του  Ιδρύματος  Τεχνολογίας  και  Έρευνας.  Συνοπτικά  η 
προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής ρομποτικά συστήματα: 

Β.1) Δύο (2) Ανθρωπόμορφα Ρομπότ (humanoid robots)  

Β.2) Ένα (1) Ρομποτικό βραχίονα 

Β.3) Ένα (1) Ρομποτικό ελικόπτερο 

 

2. Γενική περιγραφή 

 

 
Α. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Α/Α 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΣΧΟΛΙΟ – 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1 

Το σύστημα να συνοδεύεται από καλώδια 
τροφοδοσίας  και    όλα  τα  απαιτούμενα 
καλώδια για  τη σύνδεση των διαθέσιμων 
θυρών του 

NAI 

     

Α.2 

Τα  προτεινόμενα  συστήματα  πρέπει  να 
είναι ΕΠΩΝΥΜΟΥ κατασκευαστή διεθνούς 
εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. 

ΝΑΙ 

     

Α.3  Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο  ΝΑΙ       

Α.4 

Ο  Προμηθευτής  οφείλει  να  εγγυηθεί  την 
καλή  λειτουργία  του  συστήματος  για 
περίοδο  σύμφωνα  με  τη  διάρκεια  που 
ορίζεται  στους  πίνακες  τεχνικών 
προδιαγραφών  μετά  την  Οριστική 
Παραλαβή  και  χωρίς  κανένα  επιπλέον 
κόστος.  Επιπλέον  χρόνος  εγγύησης  θα 
αξιολογηθεί θετικά. 

ΝΑΙ 

     

Α.5 

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να 
τεκμηριώσει  τη  δυνατότητά  του  για  την 
παροχή  της  εγγύησης  (Πιστοποίηση  κατά 
ISO). 

ΝΑΙ 

     

Α.6 

Στην  Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  πρέπει 
να  περιλαμβάνεται  η  συντήρηση  και/ή  η 
επισκευή  του  και  να  αποδεικνύεται  με 
γραπτή δήλωση του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 
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Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση 
 

     

Α.7 

Σε  κάθε  περίπτωση,  η  επιδιόρθωση  ή 
αποκατάσταση  θα  πρέπει  να 
ολοκληρωθεί  εντός  διαστήματος  δύο  (2) 
μηνών από  τη στιγμή  της αναγγελίας  της 
βλάβης.  

NAI 

     

Α.8 

Σε  περίπτωση  μετακίνησης  μέρους  ή 
ολόκληρου  του  εξοπλισμού,  τα  έξοδα 
αποστολής  βαρύνουν  εξ’  ολοκλήρου  τον 
ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

   

Α.9 

Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη, 
24x7,  από  τους  κατασκευαστές  του 
εξοπλισμού 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

     

Α.10 

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να 
τεκμηριώσει  αναλυτικά  το  σχήμα 
υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον 
τρόπο λειτουργίας αυτού. 

NAI 

     

Α.11 

Παροχή  τεχνικής  υποστήριξης  καθ’  όλη 
την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  για 
επίλυση  τυχόν  προβλημάτων  μέσω 
τηλεφώνου,  fax,  καθώς και Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (e‐mail). 

NAI 

     

Α.12 

Η  εγγύηση  θα  πρέπει  να  αποδεικνύεται 
γραπτά,  με  παραπομπή  σε  επίσημα 
πρωτότυπα (όχι αντίγραφα)  έγγραφα του 
κατασκευαστή του υλικού. 

ΝΑΙ 

     

Χρόνος Παράδοσης 
 

     

Α.13 
Να  αναφερθεί  ο  χρόνος  παράδοσης  του 
εξοπλισμού για κάθε τμήμα του έργου 

NAI 

     

 

 

 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Β.1  ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟ ΡΟΜΠΟΤ (HUMANOID) 

A/A  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Ποσότητα ρομποτικών συστημάτων  2     

1  ‐ κεφάλι  ΝΑΙ    

2  ‐ κορμό  ΝΑΙ    
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3  ‐ λεκάνη  ΝΑΙ    

4 
‐  2  βραχίονες,  που  καθένας  φέρει  χέρι  με  
δάχτυλα 

ΝΑΙ 
  

5  ‐ 2 πόδια, καθένα με πέλμα  ΝΑΙ    

6 
Ύψος ρομπότ :  50 – 100 

εκατοστά 
  

7 
Το ανθρωπόμορφο  ρομπότ  θα  διαθέτει  τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ 
  

 
Βαθμούς ελευθερίας κίνησης,  

κατ’ ελάχιστον : 
ΝΑΙ 

  

8  - 2 μεταξύ κεφαλιού και κορμού  ΝΑΙ    

9  - 1 μεταξύ κορμού και λεκάνης  ΝΑΙ    

10  - 4 σε κάθε βραχίονα  ΝΑΙ    

11  - 1 σε κάθε χέρι  ΝΑΙ    

12  - 4 σε κάθε πόδι  ΝΑΙ    

  Αισθητήρες, κατ’ ελάχιστον :  ΝΑΙ    

13  - 1 κάμερα  ΝΑΙ    

14  - 1 γυροσκόπιο  ΝΑΙ    

15  - 1 επιταχυνσιόμετρο  ΝΑΙ    

16  - 2 σονάρ  ΝΑΙ    

17 
- 1  αισθητήρα  θέσης  για  κάθε  βαθμό 
ελευθερίας κίνησης 

ΝΑΙ 
  

18  - 1 αισθητήρα δύναμης για κάθε πέλμα  ΝΑΙ    

19 

Σύστημα  ελέγχου  βασισμένου  σε 
αισθητηριακά  δεδομένα,  που  προσφέρει 
συμπεριφορές  ευσταθούς  και  εύρωστης 
βάδισης. 

ΝΑΙ 

  

20 
Δυνατότητα  προγραμματισμού, 
τουλάχιστον με γλώσσα C ή C++ 

ΝΑΙ 
  

23 

Δυνατότητα  χρήσης  τουλάχιστον  μέσω 
λειτουργικού  συστήματος  Linux  ή  ROS. 
Λογισμικό  για  μοντελοποίηση  και 
εξομοίωση  του  ρομποτικού  συστήματος, 
καθώς και για εύκολη ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και συμπεριφορών από τους χρήστες. 

ΝΑΙ 

  

24 
Τρία (3) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας και 
υποστήριξης από τον κατασκευαστή.  

ΝΑΙ 
  

25 

Επιθυμητή  η  παροχή  εκπαίδευσης, 
εγκατάστασης  και  υποστήριξης  του 
εξοπλισμού  από  μηχανικό 
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.  

ΝΑΙ 
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ΤΜΗΜΑ Β.2  ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

A/A  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Ποσότητα ρομποτικών συστημάτων  1     

  Μηχανικά Χαρακτηριστικά      

1  Βάρος  
Λιγότερο από 

6 Kg 
  

2  Φορτίο  σε πλήρη ανάταση βραχίονα 
Τουλάχιστον   

1 Kg  
  

3  Ωφέλιμη Απόσταση 
Τουλάχιστον 

80 cm 
  

4 
Βαθμοί Ελευθερίας βραχίονα (μη 
συμπεριλαμβανομένων των βαθμών 
ελευθερίας της αρπάγης) 

Τουλάχιστον 6    

5  Βαθμοί Ελευθερίας αρπάγης  Τουλάχιστον 3    

6 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης αρμονικής 
καθοδήγησης, με δυνατότητα επιστροφής 
με την απενεργοποίηση του συστήματος 

ΝΑΙ    

7 
Απόλυτη Ανοχή Θέσης   8 mm ή 

καλύτερη 
  

8 
Σχετική Ανοχή Θέσης  1,6 mm ή 

καλύτερη 
  

9 
Γραμμική Ταχύτητα Βραχίονα  15 cm/sec 

τουλάχιστον 
  

10 
Προστασία  από  Περιβαλλοντικές  Συνθήκες 
κατά IEC/ΕΝ 60529  

IPX2 ή 
καλύτερη 

  

11  Δυνατότητα αθόρυβης λειτουργίας   ΝΑΙ    

12  Δυνατότητα χειρισμού με χειριστήριο  ΝΑΙ    

  Ηλεκτρονικά  Χαρακτηριστικά      

13 
Ταχύτητα CPU   250 Mhz ή 

καλύτερη 
  

14  Θύρα επικοινωνίας USB 2.0 ή LAN  ΝΑΙ    

15 
Πρωτόκολλο  επικοινωνίας  CANBUS  με 
ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 1 Mb/sec 

ΝΑΙ     

16 
Δακτύλιος ολίσθησης,  

               ένας σε κάθε σύνδεσμο 

ΝΑΙ    

17  Δίαυλος επέκτασης με Πρωτόκολλο SPI  ΝΑΙ    

  Firmware      

18 
Δυνατότητα  αυτόνομου  ελέγχου  σε  κάθε 
άξονα 

ΝΑΙ    

19  Δυνατότητα  αυτόνομου  ελέγχου  σε  κάθε  ΝΑΙ    
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δάκτυλο 

20 
Εφεδρική  ασφάλεια  σε  κάθε  άξονα  και  σε 
κάθε δάκτυλο 

ΝΑΙ    

21 
Μέγιστος  χρόνος  υπολογισμού  σφάλματος 
και θέσης 

0.01 second     
ή λιγότερο 

  

22  Καρτεσιανός και Γωνιακός Έλεγχος Τροχιάς  ΝΑΙ    

23  Έλεγχος Ευαισθησίας της αρπάγης  ΝΑΙ    

24  Σύστημα αποφυγής ιδιάζουσων θέσεων  ΝΑΙ    

  Ενεργοποιητές (actuators) Κορμού      

25   Ποσότητα  Τουλάχιστον 3    

26   Απόλυτη Ακρίβεια Θέσης   +/‐ 0.5 μοίρες 
ή καλύτερη 

  

27   Σχετική Ακρίβεια Θέσης  +/‐ 0.05 μοίρες 
ή καλύτερη 

  

28   Ηλεκτρικά  κινητήρια  συστήματα  τύπου  
DC Brushless ή καλύτερα 

ΝΑΙ    

29 
 Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα  8 RPM ή 

καλύτερη 
  

30 
 Συνεχής Ροπή  15 Nm ή 

καλύτερη 
  

  Ενεργοποιητές (actuators) Μικρών 
Συνδέσμων 

    

31   Ποσότητα  Τουλάχιστον 3    

32 
 Απόλυτη Ακρίβεια Θέσης   +/‐ 0.5 μοίρες 

ή καλύτερη 
  

33 
 Σχετική Ακρίβεια Θέσης  +/‐ 0.075 μοίρες 

ή καλύτερη 
  

34 
 Ηλεκτρικά  κινητήρια  συστήματα  τύπου  

DC Brushless ή καλύτερα 

ΝΑΙ    

35 
 Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα  10 RPM ή 

καλύτερη 
  

36 
 Συνεχής Ροπή  4 Nm ή 

καλύτερη 
  

  Ενεργοποιητές  (actuators) Δακτύλων      

37   Ποσότητα  Τουλάχιστον 3    

38   Αριθμός ενεργοποιητών ανά δάκτυλο  Τουλάχιστον 1    

39 
 Ηλεκτρικά  κινητήρια  συστήματα  τύπου  

DC Brushless ή καλύτερα 

ΝΑΙ    

40 
 Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα    600 RPM ή 

καλύτερη 
  

41 
 Συνεχής Ροπή  15 mNm ή 

καλύτερη 
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  Αισθητήρες, κατ’ ελάχιστον      

42 
 Ρεύματος,  

     ένα σε κάθε ενεργοποιητή 

ΝΑΙ    

43 
 Hall Effect,  

     ένα σε κάθε ενεργοποιητή 

ΝΑΙ    

44 
 Απόλυτης Θέσης,  

     ένα σε κάθε ενεργοποιητή 

ΝΑΙ    

45 
 Θερμοκρασίας,  

     ένα σε κάθε ενεργοποιητή 

ΝΑΙ    

46   Επιταχυνσιόμετρο XYZ ( +/‐ 3g )  ΝΑΙ    

  Αρπάγη      

47   Αριθμός δακτύλων  Τουλάχιστον 3    

48  Αισθητήρες αρπάγης   ΝΑΙ    

49 
 Ρεύματος,  

     ένα σε κάθε ενεργοποιητή 

ΝΑΙ    

50 
 Hall Effect,  

     ένα σε κάθε ενεργοποιητή 

ΝΑΙ    

51 
 Θερμοκρασίας,  

     ένα σε κάθε ενεργοποιητή 

ΝΑΙ    

  API      

52  Συμβατότητα  με Windows & Linux Ubuntu  ΝΑΙ    

53  Διασύνδεση μέσω Θύρας USB  ΝΑΙ    

54  Γλώσσα προγραματισμού C++  ΝΑΙ    

  Λειτουργίες API      

55 
 Καρτεσιανός  έλεγχος  ταχύτητας  και 

θέσης 

ΝΑΙ    

56   Γωνιακός έλεγχος ταχύτητας και θέσης  ΝΑΙ    

57 
 Πρόσβαση  στα  δεδομένα  του 

ρομποτικού συστήματος 

ΝΑΙ    

58 
 Πρόσβαση  σε  βιβλιοθήκες  λειτουργιών 

και έτοιμων προγραμμάτων ελέγχου 

ΝΑΙ    

59   Γενικές ρυθμίσεις  ΝΑΙ    

60   Ρυθμίσεις Ελέγχου  ΝΑΙ    

61   Διαγνωστικά εργαλεία  ΝΑΙ    

62  Δυνατότητα αναβάθμισης  ΝΑΙ    

  Λογισμικό      

63  Συμβατότητα με Windows  ΝΑΙ    

64  Διασύνδεση μέσω Θύρας USB  ΝΑΙ    

  Λειτουργίες Λογισμικού :      
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65 
 Εργαλεία  επεξεργασίας  γενικών 

πληροφοριών 

ΝΑΙ     

66   Ρυθμίσεις  ΝΑΙ    

67   Ζώνες προστασίας  ΝΑΙ    

68   Προσδιορισμός τροχιάς  ΝΑΙ    

69   Διαγνωστικά εργαλεία  ΝΑΙ    

70 

 Δυνατότητα  παρακολούθησης  από 
εξωτερικό  υπολογιστή  για  την  αλλαγή 
μεταβλητών  κίνησης  και  ελέγχου  και 
για  εκτέλεση  ειδικών  προγραμμάτων 
ελέγχου  για  πειράματα  ερευνητικού 
ενδιαφέροντος 

    

71   Δυνατότητα αναβάθμισης  ΝΑΙ    

72  Θήκη μεταφοράς  ΝΑΙ    

73  Τηλεχειριστήριο  ΝΑΙ    

74  Καλώδια διασύνδεσης  ΝΑΙ    

75 
Τρία (3) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας και 
υποστήριξης από τον κατασκευαστή. 

ΝΑΙ     

76 

Επιθυμητή  η  παροχή  εκπαίδευσης, 
εγκατάστασης  και  υποστήριξης  του 
εξοπλισμού  από  μηχανικό 
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή. 

ΝΑΙ    

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β.3  ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 

A/A  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Ποσότητα ρομποτικών συστημάτων  1     

1 
Μέγιστο φορτίο  Τουλάχιστον 

500 gr 
   

2  Αριθμός ελίκων  Τουλάχιστον 6     

3  Να διαθέτει εφεδρικό σύστημα προώθησης  ΝΑΙ      

4  Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα  Τουλάχιστον 6     

5 
Σύστημα Αισθητήρων με Λογισμικό ελέγχου 
πτήσης, εφοδιασμένο με αισθητήρες : 

ΝΑΙ     

6   Επιταγχυνσιόμετρα  Τουλάχιστον 3     

7   Γυροσκόπια  Τουλάχιστον 3     

8   Πίεσης  ΝΑΙ     



     

 

35

9  Δέκτης GPS  ΝΑΙ     

10  Τρισδιάστατο μαγνητόμετρο  ΝΑΙ     

11 
Δυνατότητα ελέγχου με προεγκατεστημένο 
τηλεχειριστήριο (2,4 GHz) ή καλύτερο 

ΝΑΙ     

12 
Εγκατεστημένος  ασύρματο  σύστημα 
πομποδέκτη  δεδομένων  τύπου  zigBee  (2.4 
GHz) 

ΝΑΙ     

13  Σύστημα προσγείωσης  ΝΑΙ     

14 
Επεξεργαστής τύπου Intel Core2Duo SL9400 
(2 x 1.86 GHz) ή καλύτερων προδιαγραφών 

ΝΑΙ     

15 
Ο  επεξεργαστής  να  είναι  εγκατεστημένος 
στη μητρική πλακέτα 

ΝΑΙ     

16 
Περιφερειακή Μνήμη  Τουλάχιστον 4 

GB DDR3 RAM 
   

17 
Σκληρός  Δίσκος  τύπου  mSATA  SSD  ή 
καλύτερος 

Τουλάχιστον 
60 GB  

   

18 
Σύστημα  τοποθέτησης  έως  και  τριών 
καμερών 

ΝΑΙ     

19  Κεντρική πλακέτα   ΝΑΙ     

  Υποδοχείς Διασύνδεσης        

20   UART  Τουλάχιστον 6     

21   USB 2.0   Τουλάχιστον 4     

22   USB 3.0  Τουλάχιστον 2     

23   GPIO  Τουλάχιστον 1     

24   SATA slot  Τουλάχιστον 1     

25   Micro‐SD slot  Τουλάχιστον 1     

26   CFast slot  Τουλάχιστον 1     

27   VGA  Τουλάχιστον 1     

28   FireWire  Τουλάχιστον 3     

29   Mini‐PCI‐Express slot  Τουλάχιστον 2     

30   MDI‐X Ethernet  Τουλάχιστον 1     

31 
Ασύρματη  δικτύωση  τύπου  WLAN  με 
κεραία,  προδιαγραφής  IEEE 802.11b/g/n με 

δυνατότητα εκπομπής στα 2.4 – 5 GHz 

ΝΑΙ     

32 
Να  περιέχει  προεγκατεστημένο  το Ubuntu 
Linux και τους σχετικούς οδηγούς 

ΝΑΙ     

  Κάμερα για εφαρμογές μηχανικής όρασης       

33 
Μονοχρωματική  κάμερα  με  τις  ακόλουθες 
δυνατότητες 

ΝΑΙ     

34 
 Ανάλυση  Τουλάχιστον 

752 x 480 @ 
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90 fps 

35   8‐bit  ΝΑΙ     

36 
 φακοί  διαφόρων  εστιακών 

αποστάσεων 

Τουλάχιστον 3     

37   Καλώδιο USB  ΝΑΙ     

38 
 Βάρος  Λιγότερο από 

60 γρ. 
   

39 
Κύκλωμα  για  απασφαλμάτωση  λογισμικού 
εγκατεστημένου  στον  επεξεργαστή  του 
ελικοπτέρου 

ΝΑΙ     

40  Μπαταρία  Τουλάχιστον 2     

41  Φορτιστής Μπαταρίας  ΝΑΙ     

42 
Θήκη  Ασφαλείας  για  τη  Μεταφορά  της 
Μπαταρίας 

ΝΑΙ     

43 
Μπαταρία  και  καλώδιο  φόρτισης 
τηλεχειριστηρίου  

ΝΑΙ     

44 
Θήκη  μεταφοράς  του  Ρομποτικού 
συστήματος 

ΝΑΙ     

45 
Σετ  ανταλλακτικών  που  να  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα 

ΝΑΙ     

46   Κινητήρα  Τουλάχιστον 1     

47   Ελεγκτή κινητήρα  Τουλάχιστον 1     

48   Άκρα προσγείωσης  Τουλάχιστον 4     

49   Ζεύγος προπέλων  Τουλάχιστον 1     

50 
Τουλάχιστον  ένα  έτος  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας  και  υποστήριξης  από  τον 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ     

51 

Επιθυμητή  η  παροχή  εκπαίδευσης, 
εγκατάστασης  και  υποστήριξης  του 
εξοπλισμού  από  μηχανικό 
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή. 

ΝΑΙ    
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 
 
1. Με  την  επιστολή  αυτή  σας  γνωστοποιούμε  ότι  εγγυόμαστε  ρητά,  ανέκκλητα  και 
ανεπιφύλακτα,  ευθυνόμενοι  απέναντι  σας  εις  ολόκληρο  και  ως  αυτοφειλέτες  υπέρ  της 
........................  για ποσό ευρώ.    .......    Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας,  για  την 
συμμετοχή  της  ................  στον  διαγωνισμό  ……………………........................................  για  την 
υλοποίηση του έργου «………………………………………» και για κάθε αναβολή αυτού. 
2. Παραιτούμαστε  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  από  την  ένσταση  του  ευεργετήματος    της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 
πρωτοφειλέτη  ακόμη  και  των  μη  προσωποπαγών  και  ιδιαίτερα  οποιασδήποτε  άλλης 
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από 
τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία 
θα μας γνωστοποιήσετε ότι η  ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται 
στο  ανωτέρω σημείο 1,  σας  δηλώνουμε  ότι    αναλαμβάνουμε  με  την  παρούσα  επιστολή  τη 
ρητή υποχρέωση να σας  καταβάλουμε,    χωρίς    οποιαδήποτε αντίρρηση,  ολόκληρο ή μέρος  
του ποσού της  εγγύησης, σύμφωνα με  τις οδηγίες σας και εντός  τριών  (3)  ημερών από  την 
ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  
4. Για  την  καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση  ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της  .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε  τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 
να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας 
απαλλάσσετε  από  την  υπόψη  εγγύηση.  Μέχρι  τότε,  θα  παραμείνουμε  υπεύθυνοι  για  την 
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι  ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 
χορηγηθεί  στο  Δημόσιο  και  ΝΠΔΔ,  συμπεριλαμβανομένης  και  αυτής,  δεν    υπερβαίνουν  το 
όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΠΡΟΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 
 
Με  την  επιστολή  αυτή  σας  γνωστοποιούμε  ότι  εγγυόμαστε  ρητά,  ανέκκλητα  και 
ανεπιφύλακτα,  ευθυνόμενοι  απέναντι  σας  εις  ολόκληρο  και  ως  αυτοφειλέτες  υπέρ  της 
........................  για ποσό  ευρώ.  .........  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται  η  ευθύνη μας,  για  την 
καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  Σύμβασης  μεταξύ  της    ...................  και  του  Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας/…………………….. 
1. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 
πρωτοφειλέτη  ακόμη  και  των  μη  προσωποπαγών  και  ιδιαίτερα  οποιασδήποτε  άλλης 
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από 
τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
2. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη   κρίση σας την 
οποία  θα  μας  γνωστοποιήσετε,  ότι  η  ................  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή  της  που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι   αναλαμβάνουμε με την παρούσα 
επιστολή,  την  ρητή  υποχρέωση  να  σας  καταβάλουμε,    χωρίς    οποιαδήποτε  αντίρρηση, 
ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 
3. Για  την  καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση  ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
4. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ 
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι 
μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 
5. Βεβαιούμε  ότι  όλες  οι  ισχύουσες  Εγγυητικές  Επιστολές  της  Τράπεζας  μας  που 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν 
το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ …………………….. 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα,  ευθυνόμενοι  απέναντι  σας  εις  ολόκληρο  και  ως  αυτοφειλέτες  υπέρ  της 
........................  για  ποσό  ευρώ  .........  Στο ως  άνω  ποσό  περιορίζεται  η  ευθύνη  μας,  για  την 
καλή  λειτουργία  του  έργου  της  Σύμβασης  μεταξύ  της    ...................  και  του  Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας /…………………………… 
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 
πρωτοφειλέτη  ακόμη  και  των  μη  προσωποπαγών  και  ιδιαίτερα  οποιασδήποτε  άλλης 
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από 
τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη   κρίση σας την 
οποία  θα  μας  γνωστοποιήσετε,  ότι  η  ................  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή  της  που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι   αναλαμβάνουμε με την παρούσα 
επιστολή,  την  ρητή  υποχρέωση  να  σας  καταβάλουμε,    χωρίς    οποιαδήποτε  αντίρρηση, 
ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 
4. Για  την  καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση  ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι   η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ 
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι 
μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 
6. Βεβαιούμε  ότι  όλες  οι  ισχύουσες  Εγγυητικές  Επιστολές  της  Τράπεζας  μας  που 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν 
το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Στο Ηράκλειο, σήμερα στις …… …. 2013,  μεταξύ  
αφ΄ ενός 
του  Ιδρύματος  Τεχνολογίας  Έρευνας  που  εδρεύει  στην  οδό Ν.  Πλαστήρα 100  στα  Βασιλικά 
Βουτών  Ηρακλείου  Κρήτης  ΑΦΜ  090101655  και  Β΄  ΔΟΥ  Ηρακλείου    και  εκπροσωπείται 
νόμιμα  από  τον  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Κωνσταντίνο Φωτάκη  ,  (που  θα 
καλείται στο εξής και χάριν συντομίας  « ΙΤΕ») 
και αφ ετέρου 
Της  εταιρείας…………………….  που  εδρεύει  στη  ………………………..με  Α.Φ.Μ.  ……………και  ΔΟΥ 
……………….και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον    ……………….,  ……………..(  ιδιότητα)(που  θα 
καλείται στο εξής και χάριν συντομίας «Προμηθεύτρια Εταιρία») 
και από κοινού τα «ΜΕΡΗ» 
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν  
1. τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
2. το υπ΄αριθ ………………..πρακτικό του ΔΣ του ΙΤΕ με το οποίο αποφάσισε την προκήρυξη του 
διαγωνισμού   
2.  την  με  αριθ.  Πρωτ  …………………..προκήρυξη  του  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  και 
εγκατάσταση ……………………… 
4. την από  ……………….προσφορά της εταιρείας…………………….. 
6.  την  υπ  αριθ. …………….απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ιδρύματος  Τεχνολογίας 
και  Έρευνας    με  την  οποία,  έπειτα  από  εισήγηση  της  αρμοδίας  Επιτροπής  Αξιολόγησης  , 
κατακυρώθηκε   η προμήθεια στην εταιρεία ……………… 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ………………………στο  ΙΤΕ. 
Αναλυτικότερα  η  προμηθεύτρια  εταιρεία  αναλαμβάνει  να  προμηθεύσει  τα  ……………………… 
όπως λεπτομερώς περιγράφεται  στο Παράρτημα Α της παρούσης και περιλαμβάνονται στην 
από   ………………προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας, η οποία   αποτελούν   Παράρτημα Β 
αυτής.  Τα  παραρτήματα  Α  και  Β  επισυνάπτονται    και  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  της 
παρούσας συμβάσεως . 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η  διάρκεια  υλοποίησης  του  Έργου  ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα   ……………………….από  την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας, ήτοι μέχρι την……………...  
 
ΑΡΘΡΟ 3  
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Προσωρινή  Παραλαβή εξοπλισμού  
Η  παραλαβή  του  εξοπλισμού  θα  γίνει    από  την  επιτροπή  παραλαβής.  Ο  εξοπλισμός    θα 
παραδοθεί  στο  …………….  του  ΙΤΕ  στα  Βασιλικά  Βουτών  Ηρακλείου  σύμφωνα  με  την 
προκήρυξη του διαγωνισμού και τις υποδείξεις  της  αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.  
Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το ΙΤΕ για την ακριβή ημερομηνία και 
ώρα παράδοσης του εξοπλισμού  
 Η  παράδοση  του  εξοπλισμού  θα  γίνει  από  την  προμηθεύτρια  εταιρία  στην  επιτροπή 
παραλαβής του έργου.  
Η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής του εξοπλισμού εντός 5 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα ή παράλειψη ή μη συμμόρφωση προς τους όρους 
της  διακήρυξης  ή  της  προσφοράς  η  επιτροπή  παραλαβής  γνωστοποιεί  εγγράφως  τις 
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παρατηρήσεις της και τις κοινοποιεί στην προμηθεύτρια η οποία πρέπει να επανορθώσει το 
ελάττωμα  ή  παράλειψη  εντός……………..  Σε  περίπτωση  άρνησης  της  προμηθεύτριας  να 
επανορθώσει τα ελαττώματα ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η  ταχθείσα προθεσμία 
ή σε περίπτωση μερικής  ή ελλιπούς επανορθώσεως η επιτροπή δύναται κατά την κρίση της 
να τάξει νέα προθεσμία στην προμηθεύτρια για να επανορθώσει ή να κηρύξει έκπτωτη αυτήν.  
 
 
Οριστική παραλαβή του εξοπλισμού 
Μετά  την  πάροδο  ....................................  από  την  ημερομηνία  προσωρινής  παραλαβής  και 
αφού  διαπιστωθεί  από  την  επιτροπή  παραλαβής  ότι      όλος  ο  εξοπλισμός,    ανταποκρίνεται 
πλήρως στα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης και της προσφοράς και 
εφόσον    δεν  υπάρξει  έγγραφη  αναφορά  σε  λειτουργικά  προβλήματα,  η  παραλαβή  του 
εξοπλισμού θα γίνει η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.  
 
Μετάθεση χρονοδιαγράμματος  

Με  συμφωνία  των  συμβαλλόμενων  μερών  δύναται  να  μετατεθεί  το  χρονοδιάγραμμα  του 
έργου για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης τους ή  για λόγους ανωτέρας βίας. 
Το μέρος που αιτείται την μετάθεση υποχρεούται να τεκμηριώνει το αίτημα του  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Η προμηθεύτρια εταιρεία  εγγυάται προς το ΙΤΕ  ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι ο υπό προμήθεια εξοπλισμός  θα πληροί  όλες 
τις  ιδιότητες  και  χαρακτηριστικά  που  προβλέπονται  στη  Σύμβαση  αυτή  και  θα  στερείται 
οποιωνδήποτε  ελαττωμάτων  (οφειλομένων  ενδεικτικά  σε  ελλιπή  σχεδίαση,  πλημμελή 
κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, 
αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να 
προδιαγραφούν από το ΙΤΕ κατά την εκτέλεση του Έργου. 
Η προμηθεύτρια  εγγυάται προς το ΙΤΕ ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του 
καινούργιος. 
Για  χρονικό  διάστημα...............................  από  την  ημερομηνία  οριστικής  παραλαβής  του 
εξοπλισμού,  που  θα  καλείται  στο  εξής  «περίοδος  εγγύησης  καλής  λειτουργίας»,  η 
προμηθεύτρια    εγγυάται  ότι  θα παρέχει  τις  υπηρεσίες  συντήρησης  χωρίς  καμία οικονομική 
επιβάρυνση  για  το  ΙΤΕ.    Ο  εξοπλισμός  νοείται  σε  καθεστώς  εγγύησης  υπό  την  ευθύνη  της 
προμηθεύτριας  από  τη  στιγμή  της  εγκατάστασής  του.  Το  χρονικό  διάστημα  μεταξύ  της 
εγκατάστασης  και  της  οριστικής  τους  παραλαβής  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στην  περίοδο 
εγγύησης. 
Η  προμηθεύτρια    εγγυάται  την  καλή  και  προσήκουσα  λειτουργία  του  εξοπλισμού  κατά  την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Είναι  υπεύθυνη  για  τη  χωρίς  καθυστέρηση  και  με  δικά  της  έξοδα  αποκατάσταση  κάθε 
ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή.  
Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται  την αχρηστία μέρους ή 
του  συνόλου  του  εξοπλισμού,  η  προμηθεύτρια    προβαίνει  σε  αντικαταστάσεις  σε  τέτοιο 
βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση του 
ΙΤΕ. 
Το  ΙΤΕ πληροφορεί  την προμηθεύτρια   ως προς  το  είδος  και  την  έκταση κάθε  ελαττώματος 
μόλις  αυτό  γίνει  εμφανές.  Αν  η  προμηθεύτρια    δεν  αποκαταστήσει  το  ελάττωμα  χωρίς 
καθυστέρηση,  το  ΙΤΕ  μπορεί  να  φροντίσει  για  την  αποκατάσταση  του  ελαττώματος  από 
τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη της προμηθεύτριας. 
    
ΑΡΘΡΟ 5 
 ΑΞΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ‐ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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 Η  συνολική  αξία  της  παραπάνω  προμήθειας  και  εγκατάστασης  του  εξοπλισμού  ανέρχεται  
στο ποσό των  ……………….ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
 Την προμηθεύτρια  βαρύνουν οι φόροι, δασμοί, τα έξοδα μεταφοράς και κάθε μορφής έξοδα 
ή δαπάνες προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία. 
 Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί ……………………………………………. 
Η καταβολή της αμοιβής   γίνεται εντός 30 ημερών μετά την αποδοχή των εργασιών και την 
έκδοση του σχετικού τιμολογίου.   
Επί  της  καθαρής  αξίας  των  τιμολογίων  που  θα  εκδώσει  η  προμηθεύτρια    εταιρεία  θα 
διενεργηθεί  από  το  ΙΤΕ  παρακράτηση  προκαταβολής  φόρου  εισοδήματος  σύμφωνα  με  το  
Ν.2198/94. 
Το ΙΤΕ θα εκδώσει ειδική προς τούτο βεβαίωση την οποία θα παραδώσει στην προμηθεύτρια. 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο  πληρωμής  και  σε  χρόνο 
προσδιοριζόμενο  από  την  αναγκαία  διοικητική  διαδικασία  για  έκδοση  των  σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
  ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
Α.  Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης  η  Προμηθεύτρια  κατέθεσε  την  υπ' 
αριθμ…………………………………………………………………………  Εγγυητική  επιστολή  της 
……………………………………………………………………………………. 
ποσού …….ευρώ  (…..€),    (10% της συμβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.)   που θα επιστραφεί 
μετά την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού και την οριστική παραλαβή του  και ύστερα από 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 
Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ    ΙΤΕ  σε  περίπτωση  παράβασης 
κάποιου όρου της παρούσας ή της προσφοράς του προμηθευτή.  
Β.  Για  την  καλή  λειτουργία  του  εξοπλισμού    κατά  το  χρονικό  διάστημα  της  δωρεάν 
συντήρησής  τους  (περίοδος  εγγύησης),  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  μετά  την  οριστική 
παραλαβή  του,  να  καταθέσει  εγγύηση,  το  ύψος  της  οποίας  θα  ανέρχεται  στο  3%  της 
συμβατικής  τους  αξίας,  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  με  χρόνο  ισχύος  μεγαλύτερο  από  τη  συμβατική 
περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες. 
Η  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  επιστρέφεται  στον  Ανάδοχο  μετά  τη  λήξη  της  περιόδου 
εγγύησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη. 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Η  προμηθεύτρια    δεν  δικαιούται  να  μεταβιβάσει  ή  εκχωρήσει  τη  Σύμβαση  ή  μέρος  αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΙΤΕ.  
ΑΡΘΡΟ 9 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Η  προμηθεύτρια    διατηρεί  την  κυριότητα  των  παραδιδόμενων  και  των  εξαρτημάτων  τους 
μέχρι την  ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στο ΙΤΕ, 
ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η προμηθεύτρια  φέρει τον κίνδυνο για  ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν 
στο ΙΤΕ σε εκτέλεση  της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 
τους, υποχρεούμενη σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε   αποκατάσταση ή, ακόμη 
και αντικατάστασή τους.   Η προμηθεύτρια  υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο 
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών πραγμάτων ή εγκαταστάσεων 
του ΙΤΕ και είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ή ζημίας που είναι δυνατόν 
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να προξενηθεί κατά ή επ΄ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου. Μετά την Οριστική Παραλαβή ο 
κίνδυνος μεταβιβάζεται στο ΙΤΕ.  
Η  προμηθεύτρια  είναι  υποχρεωμένη  να  λαμβάνει  κάθε  πρόσφορο  μέσω  για  την  ασφάλεια 
προσώπων  και  εξοπλισμού  και  είναι  υπεύθυνη  για  κάθε  σωματική  βλάβη  προσώπων  ή 
θάνατο προσωπικού του ΙΤΕ ή τρίτων ή εξοπλισμού που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή 
επ΄ευκαιρία  της εκτέλεσης  του Έργου εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτής ή σε 
ελάττωμα  του  εξοπλισμού.  Η  προμηθεύτρια    υποχρεούται  να  ασφαλίσει  και  διατηρεί 
ασφαλισμένο  το  προσωπικό  της  στους αρμόδιους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Το  ΙΤΕ  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση  σε  οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α)  Η προμηθεύτρια  δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά 
τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του ΙΤΕ. 
β)  Η προμηθεύτρια   εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 
άδεια του ΙΤΕ.  
γ)  Η  προμηθεύτρια    πτωχεύσει,  τεθεί  υπό  αναγκαστική    διαχείριση  ή 
εκκαθάριση,  λυθεί  ή  ανακληθεί  η  άδεια  λειτουργίας  του  ή  γίνουν  πράξεις  αναγκαστικής 
εκτελέσεως  σε  βάρος  της,  στο  σύνολο  ή  σε  σημαντικό  μέρος  των  περιουσιακών  του 
στοιχείων. 
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στην προμηθεύτρια  της εκ 
μέρους  του  ΙΤΕ  καταγγελίας.  Κατ’  εξαίρεση  το  ΙΤΕ  δύναται,  κατ’  ενάσκηση  διακριτικής  της 
ευχέρειας,  για  όσες  από  τις  περιπτώσεις  καταγγελίας  είναι  αυτό  δυνατό,  να  τάξει  εύλογη 
(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
επέρχονται  αυτόματα  με  την  πάροδο  της  ταχθείσας  προθεσμίας,  εκτός  εάν  το  ΙΤΕ 
γνωστοποιήσει εγγράφως προς την προμηθεύτρια ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
Με την μετά από καταγγελία του ΙΤΕ λύση της Σύμβασης, η προμηθεύτρια υποχρεούται μετά 
από αίτηση του ΙΤΕ: 
α)  Να  απόσχει  από  την  διενέργεια  οποιασδήποτε  εργασίας,  έργου,  παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  
επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 
β)  Να  παραδώσει,  σε  χρόνο  που  θα  προσδιορίσει  το  ΙΤΕ,  όποιο    προϊόν 
(ολοκληρωμένο  ή  μη)    έχει  στην  κατοχή  της  καθώς  και  τα  πάσης  φύσεως  υποστηρικτικά 
έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως  και οι συνεργάτες της πράξουν 
το ίδιο. 
γ)  Να παραδώσει στο ΙΤΕ κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα 
ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή της, εγγυώμενης ότι   και συνεργάτες της θα 
πράξουν  το ίδιο. 
Το ΙΤΕ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση 
προς  την  προμηθεύτρια    μέχρις  εκκαθαρίσεως  των  μεταξύ  τους  υποχρεώσεων  και  οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Το ΙΤΕ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από την προμηθεύτρια  αποζημίωση για κάθε ζημία 
που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία 
του  τμήματος  του  Έργου  που  δεν  μπορεί,  λόγω  πλημμελούς  εκτελέσεως  της  Σύμβασης,  να 
χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 
ΑΡΘΡΟ 12 
 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 
Η προμηθεύτρια,  επικαλούμενη υπαγωγή  της αδυναμίας  εκπλήρωσης υποχρεώσεών  της σε 
γεγονός  που  εμπίπτει  στην  προηγούμενη  παράγραφο,    οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και 
επικαλεσθεί  προς  το  ΙΤΕ  τους  σχετικούς  λόγους  και  περιστατικά  εντός  αποσβεστικής 
προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  τότε  που  συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα 
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αποδεικτικά  στοιχεία.  Το  ΙΤΕ  υποχρεούται  να  απαντήσει  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από 
λήψεως  του σχετικού αιτήματος  της προμηθεύτριας,  διαφορετικά με  την πάροδο άπρακτης 
της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η προμηθεύτρια εταιρεία είναι ενήμερη για την υποχρέωση του ΙΤΕ να δημοσιοποιεί στοιχεία 
της παρούσης σύμβασης σύμφωνα με το  ν. 3861/2010 περί Ενίσχυσης της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και 
αυτόδιοικητικών  οργάνων  στο  Διαδίκτυο  “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  άλλες  διατάξεις»  και 
αποδέχεται την δημοσιοποίηση στο μέτρο και την έκταση που ο ως άνω νόμος απαιτεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ-∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 
Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε  περίπτωση  διαφορών  που  ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά  με  την  ερμηνεία  ή  την 
εκτέλεση  ή  την  εφαρμογή  της  Σύμβασης  ή  εξ'  αφορμής  της,  το  ΙΤΕ  και  η  προμηθεύτρια  
καταβάλλουν  κάθε προσπάθεια  για  τη φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα με  τους  κανόνες  της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης  
H  παρούσα  σύμβαση συντάχθηκε  σε  τέσσερα  (4)  αντίτυπα  και  έλαβε  κάθε  συμβαλλόμενος 
από δύο αντίτυπα. 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
           

 
 
 
 
 
 


