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Όροι & Τεχνικές Προδιαγραφές  
για την   

Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software) 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 116 & 117 του Ν.4412/2016) με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα για την «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων 

λογισμικών  (software)» με ενδεικτικό προϋπολογισμό πενήντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών  ευρώ 

και εξήντα  λεπτών (50.393,60 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) – 40.640,00 € χωρίς ΦΠΑ - για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.  

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους 2018 σε βάρος των 10.7134.01 (Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές – ηλεκτρονικά συγκροτήματα – εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήματα)  &  10.7134.03 (Προμήθεια 

λογισμικών) 

 
CPV --  Εξοπλισμός  (hardware): 30213000-5, 30231310-3, 30000000-9, 30232110-8, 30216110-0, 30233100-2 

                                                 
CPV --  Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής (software):  48900000-7                   

 
CPV – Βοηθητικά Προγράμματα Πακέτων Λογισμικού:  48321000-4,48300000-1 , 48318000-0 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:(Αρμόδιο Τμήμα διενέργειας διαγωνισμού - Τμήμα Προμηθειών) 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δράμας  

Διεύθυνση: Βερμίου 2  & 1
ης

 Ιουλίου Τ.Κ. 66133 Δράμα. 

Τηλ.: 2521350630  

Fax: 2521350748  

E-mail: mmeli@dimosdramas.gr (Μελιάδης Μιλτιάδης) 

 

NUTS 1: EL5     (Γεωγραφική Ομάδα: Βόρεια Ελλάδα) 

NUTS 2: EL51   (Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη - 2014: EL 11) 

NUTS 3: EL514   (Νομός: Δράμας) 

 

 

 

         Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

 

                             Χριστόδουλος Μαμσάκος 
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Προϋπολογισμός:   50.393,60  €   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών  (software)»   

 

Ισχύουσες διατάξεις 

 
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 
i) Η παρούσα διακήρυξη 

ii) Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι 

τροποποιήσεις αυτού. 

iii) Οι διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

iv) Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις». 

v) Το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (ΦΕΚ 

161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» 

vi) Οι διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

vii) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116 & 117.  

viii) Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων……» 

ix) Το Π.Δ. 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες¨». 

x)  Οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 

10.7134.01 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – ηλεκτρονικά συγκροτήματα – εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήματα»  

και Κ.Α. 10.7134.03 Προμήθεια λογισμικών 

xi) Η 307/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού 

(hardware)  και προμήθειας  λογισμικών(software). 

xii) Τις  με αριθμό 21982/2018 & 21987/2018 Α.Α.Υ. οι οποίες καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων           

του Δήμου.  

xiii) Την  184/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν: 

α) η διαδικασία προμήθειας και η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την 

αναληφθείσα Α.Α.Υ 

β) οι τεχνικές προδιαγραφές και 

               γ)  καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware)  

&  πακέτων λογισμικών   »   

xiv) Η  03/2018  & 02/2018 απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής 

ενστάσεων αντίστοιχα. 

xv) Η Διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18PROC003514889. 

xvi) Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών   

(software)» για το έτος  2018. 
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Άρθρο 1
ο
  

Δικαιούμενοι συμμετοχής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα: 

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

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

γ)σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

Άρθρο 2
ο
  

Φάκελος Προσφοράς 

 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

 

1. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016) 

εκτός από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν (μετά από πρωτοκόλληση στο Δήμο) στην Αρμόδια Ε.Δ.Δ. του 

Δήμου Δράμας μέσα σε (σφραγισμένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται 

ευκρινώς: 

i. ΠΡΟΣΦΟΡΑ προς τον ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ για την  «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & 

πακέτων λογισμικών (software)»   

ii. Ο αριθμός της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που 

αναφέρεται στην ιστοσελίδα του δήμου) 

iii. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 

iv. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 

 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

επωνυμία, διεύθυνση, πόλη  

τηλέφωνο, fax, e-mail  

 

                                                             ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

                                                         για την   

                                                Προμήθεια εξοπλισμού (hardware ) & πακέτων λογισμικών (software)   
 

 

                                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   22820  / 2018  

 

                                                    Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού  

                                          17 /08 / 2018 

 

                  «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

3. Στην  διαδικασία οι συμμετέχοντες υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

 

α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης. 
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β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει:  

- τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης 

διακήρυξης. 

-  σύμφωνα με το Παράρτημα Γ  

 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

παρ. 2. 

 

4. Στην περίπτωση που η προσφορά δεν υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο, αλλά 

κατατίθεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την καταληκτική 

ημερομηνία του διαγωνισμού, το πρόσωπο που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική 

ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί να είναι:  

 όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το ίδιο το φυσικό πρόσωπο,  

 όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του,  

 όταν πρόκειται για ένωση είτε όλα τα μέλη της μαζί (το καθένα εκπροσωπούμενο κατά τα παραπάνω) 

είτε ο εκπρόσωπός τους.  

 Επίσης, η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο, όταν συμπεριλαμβάνεται στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

5. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση και 

ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το 
αργότερο μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι 

προσφορές αυτές πρωτοκολλώνται (αναγράφεται στον φάκελο η ημέρα υποβολής τους), δεν 

αποσφραγίζονται και παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού. 

 

 

Άρθρο 3
ο
   

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρα 73, 74 και 75) 

 

1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται 

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με 

δεσμευτική ισχύ (αριθμός 158/2016 απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ {3698/Β/16-11-2016 ΦΕΚ}) σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 και συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των 

οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του ιδίου νόμου: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν & 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 

 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας 

του Δήμου σε αρχείου doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα 

της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το 

υπογράψουν και να το διαβιβάσουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. 

 

2.  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο παρόν ΤΕΥΔ είναι οι εξής: 

Α)  να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

73. 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές’. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Οικονομικός φορέας που εμπίπτει στην παρούσα κατάσταση Α μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη  απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο 

κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73. 

 

Β)  να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του 

ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις παραπάνω 

περιπτώσεις 1 και 2. 
 

Γ)  Οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί με την ΚΥΑ του άρθρου 74 του Ν.4412/16 η ποινή 

του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Δ)  να πληρείται το κριτήριο επιλογής, όπως αποτυπώνεται στο μέρος ΙV.Α.1 του ΤΕΥΔ 

(καταλληλόλητα) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75, βάσει της οποίας ο οικονομικός φορέας θα 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α 

(για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω 

πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο 

δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της παρούσας σύμβασης. 

  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής 1, 2 και 3, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

3.  Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

 

 Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και 

VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα. 

 Το Μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς. Το Μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται 

από οικονομικούς φορείς με στοιχεία σχετικά με το πρόσωπο / πρόσωπα που είναι αρμόδια / 

εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας.  Το Μέρος II.Γ συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς που στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων για οικονομική / χρηματοοικονομική / τεχνική / επαγγελματική ικανότητα.   

 Τα Μέρη ΙΙΙ. Α, Β, Γ συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς. Το Μέρος II.Δ 

συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς μόνο στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, κατά την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, στις ικανότητες των 

οποίων δεν στηρίζεται.  
 Τα Μέρη ΙV. Α, Γ συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς.  

 Το Μέρος V δεν απαιτείται.  
 Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή, η 

οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Η τελευταία παράγραφος του 

Μέρους VI («Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου ……») συμπληρώνεται 

στην περίπτωση που ο/οι υπογράφων/ντες το ΤΕΥΔ δίνει/ουν τη συγκατάθεσή του/τους στον Δήμο για 

να αποκτήσει πρόσβαση στο δικαιολογητικό του μέρους ΙΙΙ.Α (δηλαδή το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου). 
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Α)  Όπου υπάρχει διαδικτυακή διεύθυνση δημόσιας αρχής που εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα 

έγγραφα, δεν συμπληρώνεται, μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 81. 

 

Β)  Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει 

ένα ΤΕΥΔ. 

 

Γ)  Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας, πρέπει να 

συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας χωριστό 

ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως 

ΙV (βλέπε παρ. 4 της παρούσας {Κ.Ο. Νο 15}). 

 

Δ) Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 

(Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016) «1. ….είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό 

ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

 

 
4.  Ενώσεις οικονομικών φορέων (άρθρα 19 και 96) 

 
Α)  Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την  προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία 

για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ. Α. και 

συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να 

υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη II έως ΙV. 

 

Γ)  Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

5. Κυρώσεις 

 

Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(άρθρο 73 παρ. 4 εδάφ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση 

του ΤΕΥΔ ή γενικότερα κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς 

έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 

εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας. 
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Άρθρο 4
ο
   

Φάκελος με Δικαιολογητικά συμμετοχής-διευκρινίσεις 

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα υποβληθούν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, είναι σύμφωνα με 

το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, και πρέπει να ακολουθούν την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω, 

κατατίθενται μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και περιέχει: 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση πλην της εγγύησης συμμετοχής. 

 

1. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 93 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του Ν.4412/2016 «Οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα …… δικαιολογητικά των …. 

β΄ (ΤΕΥΔ), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ……..» 

 

 

2. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην διαδικασία αποσφράγισης προσφορών θα πρέπει να 

προσκομιστεί εξουσιοδότηση και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας εκτός φακέλου. 

 

 

 

Άρθρο 5
ο
  

Φάκελος Οικονομική Προσφορά 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, που περιέχεται μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, με την 

ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα περιέχει την οικονομική προσφορά/τις οικονομικές προσφορές του 

προσφέροντα  {Παράρτημα Γ} πλήρως συμπληρωμένη/ες σε ευρώ (αριθμητικά & ολογράφως), και κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 στις διαδικασίες προμηθειών, ισχύει επιπλέον ότι η τιμή του προς 

προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Η κατακύρωση θα γίνει στον 

προσφέροντα που θα δώσει την ποιό συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά 

τμήμα. 

Η οικονομική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο, 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους του φορείς που 

την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους. 

 

 

Άρθρο 6
ο
    

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 96 του Ν.4412/2016 ισχύουν:  

 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διακήρυξη, πρέπει να υποβάλλουν, εμπρόθεσμα προσφορά 

επί αποδείξει (αίτηση συμμετοχής που θα πρωτοκολληθεί) εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα 

έγραφα της σύμβασης. 

 

2.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα της 

παρούσης μέσα. 
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3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

αρμόδια επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

 

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία (17/08_  

2018, ημέρα Παρασκευή ) στην αρμόδια επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 

πριν από την ώρα λήξης (9:30 π.μ. {έναρξη υποβολής προσφορών} μέχρι και 10:00 π.μ. {λήξη 

υποβολής προσφορών}). Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, 

που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της αρμόδιας 

επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 

δεκτή άλλη προσφορά. 

 

5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

 

6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον συμμετέχοντα ή σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 

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

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

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

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

8. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης 

 

 

Άρθρο 7
ο
   

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 8
ο
  

Τρόπος αποσφράγισης προσφορών 
 

1. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην περίληψη διακήρυξης. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 «εχεμύθειας» του Ν.4412/2016. Η 

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. 

 

2. Τα στάδια του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, έχουν ως εξής:  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην 

συνοπτική διαδικασία, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής, όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Η επιτροπή καταχωρεί όσους 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ιδία και 

φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί  η σχετική 

πρόσκληση. 

 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗARDWARE) & ΠΑΚΕΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ   (SOFTWARE) Σελίδα 10 

 

 

β) Οι κατά του ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί η σχετική ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο  στάδιο οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 

3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, κατά το άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης και σύμφωνα με 

το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

4. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 

ανά τμήμα, α αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία 

αυτών των οικονομικών φορέων. 

 

Έχοντας υπόψη την παρ. 4 του άρθρου 117 (Συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν.4412/2016 «Η αποσφράγιση 

του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.» 

 

 

Άρθρο 9
ο
 

Αξιολόγηση προσφορών 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από 

φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 έχουν ιδίως τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α)  αξιολογούν τις αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, (αντιστοίχηση τεχνικών προδιαγραφών με 

προσφερόμενα υλικά)  

δ) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 

ματαίωση της διαδικασίας, 

ε) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  

στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως 

επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της 

έκπτωσης του αναδόχου και 

ζ) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

 

 

                   Άρθρο 10
ο
  

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 

Σύμφωνα άρθρο 102 του Ν.4412/2016 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία της 

παρούσης διακήρυξης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς 
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τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση 

της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή την παρούσα διακήρυξη. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά τα  προηγούμενα, δεν 

επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με 

τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων 

ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 

περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει 

ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, 

λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

 

            Άρθρο 11
ο
  

Ενστάσεις- Παράβολο 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 για τις ενστάσεις ισχύουν: 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 

την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 

οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016.  

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε 

κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

 

                Άρθρο 12
ο
  

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

 

            

           Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη 

των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται 

ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗARDWARE) & ΠΑΚΕΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ   (SOFTWARE) Σελίδα 12 

 

 

άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

 

 

Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

(Μέρος ΙΙΙ. Α του ΤΕΥΔ) 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή  

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986: 

 στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

  στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι οι προσφορές ισχύουν επί ποινή 

αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, 

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

 Ένορκη βεβαίωση: 

 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς:  

 αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» 

ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

 ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους  
 

(Ενημέρωση  --  Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/1001/31-05-2018 έγγραφο της Επιθεώρησης 

Εργασίας, έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και 

αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση πιστοποιητικού της παρ. 2γ του άρ. 73 του 

Ν.4412/2016.  Προς το παρόν, ωστόσο, η ανωτέρω υπηρεσία ΔΕΝ χορηγεί το εν λόγω πιστοποιητικό αλλά μία 

απάντηση η οποία δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της παρ. 2γ του άρ. 73 του Ν.4412/2016, με αποτέλεσμα να 

συνεχίζει να ισχύ η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση.)    

 
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής  από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. (Μέρος ΙΙΙ. Γ του ΤΕΥΔ) 
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• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για 

τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να 

προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά. 

(Μέρος ΙΙΙ. Β του ΤΕΥΔ) 

 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές  υποχρεώσεις τους. (Μέρος ΙΙΙ. Β του ΤΕΥΔ). 

 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. (Μέρος IV. Α του ΤΕΥΔ) 

 

 Πιστοποιητικά / σημάνσεις / βεβαιώσεις κλπ σύμφωνα με το Παράρτημα Β της διακήρυξης – 

Τεχνικές Προδιαγραφές. (Μέρος IV. Γ του ΤΕΥΔ) καθώς και τεχνικά φυλλάδια ώστε να ελεγχθεί η 
συμμόρφωση των προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών με τα περιγραφόμενα στην τεχνική 

περιγραφή. 
 

 Τους συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους Πίνακες Τ1 έως Τ8  

 

 

Όσον αφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά, αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 

είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος (παρ. 2 άρθρο 80 του Ν.4412/2016). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016. 

Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία σχετικά με τους 

λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, την καταλληλότητα για την 

άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητες των 

προσφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 75 του ιδίου νόμου, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τα 

αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 80 του ιδίου νόμου. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ενημερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 

γλώσσα (Αγγλικά), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην 

Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των Ν.4412/2016 ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
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Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος  και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 Ν.4412/2016  ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 

και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 104 του ιδίου νόμου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε 

για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5  είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

του άρθρου 105 . 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος . 

Για την υποβολή εγγράφων ισχύουν τα εξής: 
  Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση 

δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 

τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 

της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 

2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), 

οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 

συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

 Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

 Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

 

Άρθρο 13
ο
  

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016 στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται 

υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 

αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης 

και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 

από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
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β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που με 

υπεύθυνη δήλωση δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα, από οικονομική άποψη,  προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

 

Άρθρο 14
ο
  

Σύμβαση 
 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και 

την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από το Δήμο Δράμας, καθώς και τις τυχούσες 

τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τα προς προμήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των ειδών προμήθειας 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δήμου από το Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης 

θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται 

από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

 

Με την  υπογραφή της σύμβασης  ο ανάδοχος δεσμεύεται: 

    Ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας. 

 Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 15
o
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης - Ρήτρες 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της 

προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού 

ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. Εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-
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μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
i. Την ημερομηνία έκδοσης 

ii. Τον εκδότη 

iii. Να απευθύνεται στον Δήμο Δράμας. 

iv. Τον αριθμό της εγγύησης 

v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

vi. Την πλήρη επωνυμία τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

vii. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως. 

ix. Ότι ο εκδότης της εγγύησης αναλαμβάνει την  υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου Δράμας. 

x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

xi. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την λήξη ισχύος της σύμβασης. 

xii. Τον τίτλο και τον αριθμό της σύμβασης 

 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση 

λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι 

εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας. Ειδικά το 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση,  

ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και 

η) τον τίτλο της σύμβασης. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

 
Άρθρο 16

ο
  

Απόρριψη προσφοράς οικονομικού φορέα  

 
1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, «Αν, κατά τον έλεγχο των ….. 

δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή 

ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου ………., και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.…..». 

2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, «Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει 
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου…. και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.» 
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3. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, «Αν από τα ….. δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75 απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και …. η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.» 
4. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,  

5. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής της 

παρούσας, 

6. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται, 

7.  Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 

δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 102, 

8.  Απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες 

εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102, 

9. Απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση, 

10. Απορρίπτονται αντιπροσφορές, 

11. Απορρίπτονται προσφορές που δεν υποβάλλονται για το ΣΥΝΟΛΟ των ζητούμενων ειδών μετά από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

 

 
Άρθρο 17

ο
  

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

 

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, «Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, ……..»  

      2.   Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, «Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.» 

      3.  Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, «Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται  

έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
            α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

               Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων            

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα 

 

 
Άρθρο 18

ο
  

Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους κατά τον χρόνο του διαγωνισμού καθώς και 

κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και επαναληπτικής). Ο ΦΠΑ των προμηθευομένων 

ειδών και των υπηρεσιών βαρύνει τον δήμο. 
 

 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗARDWARE) & ΠΑΚΕΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ   (SOFTWARE) Σελίδα 18 

 

 

Άρθρο 19
ο
   

Παράδοση των ειδών 

 

1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με την επιθυμία του Δήμου και η 

παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία καθώς και η μεταφορά και 

η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

2. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα 

αυξομείωσης της ποσότητας  του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου, του ιδίου τμήματος.  Η παραλαβή των 

υλικών θα γίνεται τμηματικά.  

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206 & 207 του Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 20
ο
  

Παραλαβή προμήθειας 

Η  παραλαβή των ειδών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, μετά από εξέταση. 

Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρο 208 και 209 του Ν.4412/2016. 

Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη  

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως 

σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια είδη δεν είναι σύμφωνα με 

τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς τότε αυτά δεν θα 

παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να  αποκαταστήσει τις διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν η επιτροπή παραλαβής μετά και από γνώμη της επιτροπής 

αξιολόγησης, κρίνει ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά υπερκαλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της αρχικής 

σύμβασης και είναι μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης και της βελτίωσης των προς προμήθεια ειδών. 

 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάσταση  των ειδών 

με άλλον που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, η εγγύηση του ανάδοχου 

θα εκπέσει υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν το άρθρο 213 του 

Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 21

ο
   

Χρόνος Παράδοσης  

Ως χρόνος τελικής  παραλαβής των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε εξήντα ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  (άρθρο 206 του Ν.4412/2016). 

 

 

                                                                  Άρθρο 22
ο
 

Πληρωμές 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία των 

ποσοτήτων και των ειδών των υλικών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.  

 

 

Άρθρο 23
ο
 

           Δημοσίευση - Λήψη πληροφοριών - Παραλαβή τευχών διαγωνισμού 
 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής από το Γραφείο 210 

(Τμήμα Προμηθειών) το οποίο διενεργεί τον διαγωνισμό (κ. Μελιάδη Μιλτιάδη τηλ 2521-350630 fax 

2521-350748) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την 

υποβολή σχετικής αίτησης (η αίτηση θα αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας και θα 

αποσταλεί μe Ε-mail {mmeli@dimosdramas.gr ή evoul@dimosdramas.gr} ή θα κατατεθεί στο 

mailto:%7Bmmeli@dimosdramas.gr
mailto:evoul@dimosdramas.gr
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Πρωτόκολλο του Δήμου) εντός προθεσμίας μιας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της.  Επίσης, 

πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να αναζητηθούν στο ανωτέρω τηλέφωνο και fax. 

  Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως 

επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να έχει στη 

διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.  

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που 

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας 

του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Τμήμα Προμηθειών και θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (Ε.Δ.Δ.) στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας, οδός 

Βερμίου 2 & 1
ης

  Ιουλίου, αίθουσα Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2
ος

 όροφος) -  σε ημερομηνία και ώρα που 

θα οριστεί με την περίληψη διακήρυξης. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν 

φτάσει στην έδρα του Δήμου - με ευθύνη του προσφέροντος - από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα.  

Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού) ανέρχεται σε 

δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το 

άρθρο 121 του Ν.4412/2016. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), η αίτηση προσκόμισης διακήρυξης, η αίτηση συμμετοχής και το 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου 

Δράμας στη διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr. (κεντρική σελίδα – διακηρύξεις) Σε περίπτωση που ο 

ενδιαφερόμενος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας είναι σκόπιμο να ενημερώσει (με e-mail) την 

Αναθέτουσα Αρχή ώστε να μπορεί να ενημερωθεί για οτιδήποτε –εάν και εφόσον- απαιτηθεί, 

διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η συμπληρωματική αποστολή στοιχείων, διευκρινίσεων κλπ.   

 

 

Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και 

αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Άρθρο 24
ο
 

Ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106) 

 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 

των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

Επίσης, η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή 

ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επίσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί –εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- να προβεί στην εφαρμογή των 

παρ.3-5 του άρθρου 106. 

http://www.dimos-dramas.gr/
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Παράρτημα Α 

 
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  

Εκδότης: 

Ονομασία Τράπεζας_________________________  

Κατάστημα________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:  ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

            Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου    

            66133 Δράμα   

   

  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ. ______________ Ευρώ ____________€ 
  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

__________
 1 

υπέρ του: 

(i)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ___________________, ΑΦΜ 

________________ (διεύθυνση) ___________________ ή 

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ______________________, ΑΦΜ 

____________________ (διεύθυνση) _____________________ ή  

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

β) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

γ) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________
2 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/των τμήματος/των __________
3 
της σύμβασης σύμφωνα με την (αριθμό & 

ημερομηνία)___________διακήρυξης  «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware)   & πακέτων λογισμικών  

(software)» του Δήμου Δράμας. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

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
4
.  



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗARDWARE) & ΠΑΚΕΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ   (SOFTWARE) Σελίδα 22 

 

 

   

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 
1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 5% της 

προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.  
4 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

Παράρτημα Β 
 

 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 ΔΡΑΜΑ   ΜΑΙΟΣ 2018 

   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τμήμα ΤΠΕ 

 

Αριθ. Μελέτης :12/2018 

Προϋπολογισμός :50.393,60 € 

 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - HARDWARE (ΟΜΑΔΑ Α) 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ – SOFTWARE 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      

(ΟΜΑΔΑ Β & Γ) 

 
 
 
 

ΚΑ προϋπολογισμού: 10.7134.01 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – ηλεκτρονικά συγκροτήματα – 

εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήματα»   

CPV:   (30213000-5, 30231310-3,  30000000-9, 30232110-8, 30216110-0, 30233100-2) 

 
 

ΚΑ προϋπολογισμού: 10.7134.03 Προμήθεια λογισμικών 

CPV:  (48300000-1, 48318000-0, 48321000-4, 48900000-7)
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ Α 

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών Hardware (ΟΜΑΔΑ Α),  

λαμβάνοντας  υπόψη τα σχετικά υπηρεσιακά που υποβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου για την 

κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών τους: 

365/3-1-2018, 9227/26-3-2018, 9588/29-3-2018, 9497/30-3-2018, 10120/3-4-2018, 11008/17-4-2018, 

11623/20-4-2018, 12129/26-4-2018,   12346/27-4-2018,   12363/27-4-2018, 13601/11-5-2018 

 

 

Αναλυτικά  παρατίθενται παρακάτω οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών με τους αντίστοιχους 

πίνακες. 

 

Ο προμηθευτής συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας 

των δεδομένων. Οι γενικές απαιτήσεις για τους πίνακες συμμόρφωσης είναι οι εξής: 

 

1. Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή «ΑΡΙΘΜΟΣ» σημαίνει ότι η μη 

συμμόρφωση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό τον υποψήφιο 

προμηθευτή. Η συμμόρφωση αναφορικά στην ποσότητα των παραδοτέων (όπως τεμάχια, αριθμός 

συσκευών, κλπ) θεωρείται απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με την οποία ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συμμορφωθεί. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση η επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Επίσης καταγράφεται η σαφής παραπομπή στην Προσφορά του 

το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές 

μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.λ.π. που κατά την κρίση του υποψηφίου 

προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.  

3. Είναι απαραίτητα η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 

συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα, στο σχετικό τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή 

(π.χ. Προδ. 4.18). 

4. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης και η παροχή 

όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα ελέγξει τα παρεχόμενα από τους 

υποψηφίους προμηθευτές στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των 

Πινάκων Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

Α/Α CPV ΟΜΑΔΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HARDWARE ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 30213000-5 Υπολογιστής 18 

2 30231310-3 Οθόνη 6 

3 30000000-9 Πολυμηχάνημα Laser A4  3 

4 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 έγχρωμος 3 

5 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 ασπρόμαυρος 7 

6 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A3 έγχρωμος 1 

7 30216110-0 Σαρωτής Α3 1 

8 30233100-2 Συσκευή δικτυακή λήψης αντιγράφων ασφαλείας-NAS 1 
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Πίνακας Τ1 

Προδιαγραφές Υπολογιστής  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Α Υπολογιστής 

Α.1 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 

κατασκευής 
ΝΑΙ 

  

Α.2 

Επεξεργαστής Τύπος:Intel 7
rd

 

generation Core  i5-7500, 4 πυρήνες  

ή ισοδύναμο 
ΝΑΙ 

  

Α.3 
Ταχύτητα Επεξεργαστή 

Τουλάχιστον 
3,4 GHz 

  

Α.4 Cache Επεξεργαστή  6 MB 

  

Α.5 Κεντρική Μνήμη RAM τουλάχιστον 
8GB τύπου DDR4-

2400 MHz 

  

Α.6 Αριθμός DIMM slots 2 

  

Α.7 
Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη 

RAM  
≥32GB 

  

Α.8 Σκληρός Δίσκος Τουλάχιστον 

2.5 inch 256GB  

SATA III Solid 

State Drive (SSD) 

  

Α.9 Δυνατότητα για 2
ο
 Σκληρό δίσκο ΝΑΙ 

  

Α.10 
Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου 

τουλάχιστον 
≥450 MB/s 

  

Α.11 Κάρτα γραφικών  

Ενσωματωμένα 

γραφικά 

Intel HD 630 ή 

ισοδύναμα 

 

  

Α.12 Κάρτα δικτύου Gigabit ΝΑΙ 

  

Α.13 Θύρες Επικοινωνίας Τουλάχιστον 

1 RJ-45,  

4 x USB 2.0 

External ports 

4 x USB 3.0 

External ports 

1 x VGA  
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 x DisplayPort 

1 x Είσοδος Ήχου 

1 x Έξοδος Ήχου 

Α.14 
Υποδοχές επέκτασης 

Τουλάχιστον 

1 x full-height 

PCIe x16 

 

  

Α.15 Οδηγός DVD    
DVD ±RW 

≥16x 

  

Α.16 
Τροφοδοτικό 

Εξοικονόμηση ρεύματος 

≤310Watt 

Active PFC 

  

Α.17 Πληκτρολόγιο Ελληνικό 

Microsoft ή άλλο 

συγκρίσιμης 

εμπορικής αξίας. 

 

  

Α.18 Ποντίκι 

Οπτικό  ποντίκι 

κύλισης 

(3 κουμπιά 

κύλισης) USB, 

Mouse Pad 

  

Α.19 

Λειτουργικό σύστημα  Windows 10 

Pro  64 bit ελληνικό 

προεγκαταστημένο & συνοδευόμενο 

από την άδεια χρήσης του 

ΝΑΙ 

  

Α.20 

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης 

του υλικού για το υποστηριζόμενο 

ΛΣ σε ηλεκτρονική μορφή 

Επιλογές ανάκτησης ΛΣ 

ΝΑΙ 

  

Α.21 

Η Τεχνική προσφορά πρέπει να 

περιλαμβάνει εγχειρίδια (αντίγραφα) 

για όλες τις συσκευές (Motherboard, 

cards, HDD, κλπ)  

ΝΑΙ 

  

Α.Π Στοιχεία ποιότητας Η/Υ 

Α.Π.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας.  

Η εγγύηση θα καλύπτει και το 

κόστος επιδιόρθωσης –

εγκατάστασης εξαρτημάτων που 

είναι σε εγγύηση επιπλέον  καθώς 

επίσης και την επανεγκατάσταση 

του λειτουργικού συστήματος σε 

περίπτωση που αυτή καταστραφεί 

σαν συνέπεια βλάβης ή 

καταστροφής του Hardware. 

3 χρόνια –on site 

  

Α.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO του 

κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα 

πιστοποιητικά ποιότητας του 

μηχανήματος  

ΝΑΙ 

  

Α.Π.3 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 

τον αναγκαίο συμπληρωματικό 

εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη 

θέση του συστήματος σε 

ΝΑΙ 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

παραγωγική λειτουργία (π.χ. 

καλώδια, connectors κλπ.) 

Α.Π.4 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ 

  

Α.Π.5 

Εξυπηρέτηση (service) μετά την 

πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ 

μέρους του προμηθευτή. 

Υποστήριξη για τα χρόνια καλής 

λειτουργίας για τον παραπάνω 

εξοπλισμό, πρωτίστως  με αποστολή 

πιστοποιημένου μηχανικού από την 

κατασκευάστρια εταιρία, στο χώρο 

του Δήμου. Διαφορετικά εάν 

χρειαστεί μεταφορά του εξοπλισμού 

τα έξοδα τα καλύπτει ο 

προμηθευτής. Να οριστεί χρόνος 

εξυπηρέτησης άμεσος  

ΝΑΙ 

  

Α.Π.6 

Ο προμηθευτής οφείλει να 

παραδώσει και να επιδείξει εν 

λειτουργία το παρεχόμενο προϊόν, 

σε χώρο του Δήμου που θα του 

υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 

ΝΑΙ 

  

Πίνακας Τ2 

Προδιαγραφές Οθόνης 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Β Οθόνη 

Β.1 
Να αναφερθεί μοντέλο και  

Εταιρεία κατασκευής 
ΝΑΙ 

  

Β.2 
Τύπος της οθόνης 

Διαγώνιος 

LCD LED 

≥21.5 

  

Β.3 Ανάλυση 
≥1920Χ1080  στα 

60 Hz 

  

Β.4 

Ρυθμός Ανανέωσης (Οριζόντιο) 

Τουλάχιστον 

Ρυθμός Ανανέωσης (Κατακόρυφο) 

Τουλάχιστον 

30 – 83 KHz 

 

 

56 –75 Hz 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Β.5 

Βήμα εικονοστοιχείων (Dot Pich) 

Απόσταση Εικονοστοιχείων 

 (Pixel Pitch) 

≤0.248 mm 

  

Β.6 Χρώματα Οθόνης ≥16,7Μ 

  

Β.7 Φωτεινότητα  250CD/M2 

  

Β.8 
Χρόνος απόκρισης 

(Response Time) 
≤5ms 

  

Β.9 

Λόγος Αντίθεσης  

(Contrast Ratio) 

(τυπικός/έξυπνος) 

τουλάχιστον 

1000:1/10.000.000

:1 

  

Β.10 Aspect Ratio 
16:9 

 

  

Β.11 
Input 

Τουλάχιστον 

DVI-D 

VGA 

 

  

Β.12 Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ 

  

Β.13 Ήχος (είσοδος/έξοδος) ΝΑΙ 

  

Β.14 

Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα 

καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία, 

καλώδια σύνδεσης με υπολογιστή  

ΝΑΙ 

  

Β.15 

Συμβατότητα με λειτουργία 

τοποθέτησης Windows 10, Windows 

8,Windows 7 (32 bit/ 64 bit), 

Windows Vista , Windows XP 

ΝΑΙ 

  

Β.Π Στοιχεία ποιότητας οθόνης 

Β.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια 

  

Β.Π.2 
Energy Star και άλλα πιστοποιητικά 

ποιότητας του μηχανήματος 
ΝΑΙ 

  

Β.Π.3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗARDWARE) & ΠΑΚΕΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ   (SOFTWARE) Σελίδα 28 

 

 

Πίνακας Τ3 

Προδιαγραφές Πολυμηχάνημα LASER Α4  

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Γ Εκτυπωτής Πολυμηχάνημα LASER Α4 

Γ.1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 
τύπος του πολυμηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

Γ.2 

Ανάλυση εκτύπωσης 

ασπρόμαυρης 600Χ600 dpi 

Ανάλυση αντιγραφής 

300Χ300 dpi Ανάλυση σάρωσης 

ασπρόμαυρης 600Χ600 dpi 

Ανάλυση FAX 200Χ300 dpi 

Τουλάχιστον 

ΝΑΙ 

  

Γ.3 
Ταχύτητα πρώτης εκτύπωσης 

ασπρόμαυρης 
≤ 7.3 sec 

  

Γ.4 
Ταχύτητα εκτύπωσης 

ασπρόμαυρης  
≥ 23 ppm 

  

Γ.5 
Ταχύτητα αντιγραφής 

ασπρόμαυρης 
≥ 23 ppm 

  

Γ.6 Μέγιστος αριθμός αντιγράφων ≥99 

  

Γ.7 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 600 MHz 

  

Γ.8 Προσφερόμενη μνήμη ≥ 256 ΜΒ 

  

Γ.9 Μέγιστος Κύκλος εργασιών 
≥ 10.000 
σελίδες 

  

Γ.10 
Γλώσσες εκτύπωσης να 

αναφερθούν  
ΝΑΙ 

  

Γ.11 Ταχύτητα σάρωσης ασπρόμαυρης ≥12 ppm 

  

Γ.12 Ταχύτητα Έγχρωμης σάρωσης ≥12 ppm 

  

Γ.13 Βάθος χρωμάτων  ≥24 bit 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Γ.14 
Μορφή αρχείων σάρωσης 

τουλάχιστον 
JPEG, PDF 

  

Γ.15 Αυτόματος Τροφοδότης ΝΑΙ 

  

Γ.16 

Συνδεσιμότητα USB 2.0, 

Ethernet/LAN ή WI-FI 

RJ11 fax τουλάχιστον 

ΝΑΙ 

  

Γ.17 
FAX 
Ταχύτητα 33.6 kbps 

τουλάχιστον 

ΝΑΙ 

  

Γ.18 Ταχύτητα μετάδοσης Fax ≤3 δευτ/σελ 

  

Γ.19 
Οθόνη προβολής πληροφοριών 
2-line LCD τουλάχιστον 

ΝΑΙ 

  

Γ.20 
Δίσκος εισόδου: ≥ 150 φύλλων 

Δίσκος εξόδου: ≥ 100 φύλλων 
ΝΑΙ 

  

Γ.21 

Θα συνοδεύεται από όλα τα  

καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσίας, 

καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ, usb), 

cd εγκατάστασης και toner  

ΝΑΙ 

  

Γ.22 

Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit),, 

Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 

bit), Windows Vista , Windows XP 

ΝΑΙ 

  

Γ.23 

Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων OCR, δυνατότητα 

επεξεργασίας στα αρχεία σάρωσης 

 

NAI 

  

Γ.Π Στοιχεία ποιότητας πολυμηχανήματος 

Γ.Π.1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας  

τουλάχιστον 
1 έτος 

  

Γ.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO του 

κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα 

πιστοποιητικά ποιότητας του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

Γ.Π.3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Τ4 

Προδιαγραφές Εκτυπωτή  COLORLASER Α4  

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Δ Εκτυπωτής LASER Α4 ΕΓΧΡΩΜΟΣ 

Δ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής ΝΑΙ   

Δ.2 Τύπος Εκτυπωτή ColorLaser   

Δ.3 
Ταχύτητα ασπρόμαυρης 

εκτύπωσης 

≥ 21 

σελ/λεπτό 

  

Δ.4 
Ταχύτητα έγχρωμης 

εκτύπωσης 

≥ 21 

σελ/λεπτό 

  

Δ.5 
Ανάλυση 600 Χ  600 dpi  

τουλάχιστον 
ΝΑΙ 

  

Δ.6 
Προσφερόμενη μνήμη 

τουλάχιστον 
≥ 128 ΜB 

  

Δ.7 Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 800 ΜΗΖ   

Δ.8 
Συνδεσιμότητα USB 2.0, 

Ethernet/LAN 
ΝΑΙ 

  

Δ.9 Κασέτα τροφοδοσίας Α4  ≥ 250 φύλλα   

Δ.10 Χωρητικότητα εξόδου ≥ 100 φύλλα   

Δ.11 

Μέγιστος αριθμός 

εκτυπωμένων σελίδων ανά 

μήνα duty cycle 

≥ 40.000 

σελίδες 

  

Δ.12 
Έξοδος πρώτης σελίδας 

(ασπρόμαυρη/έγχρωμη, A4) 

 

≤12.10 sec 

  

Δ.13 

Να αναφερθούν οι βασικές 

γλώσσες εκτυπωτή 

 

ΝΑΙ 

  

Δ.14 
Οθόνη προβολής πληροφοριών 

2line - LCD 
NAI 

  

Δ.15 

Θα συνοδεύεται από καλώδια 

σύνδεσης, cd εγκατάστασης και 

toner 

ΝΑΙ 

  

Δ.16 

Συμβατά λειτουργικά 

συστήματα Windows 10 (32 

bit/ 64 bit), Windows 8, 

Windows 7 (32 bit/ 64 bit), 

Windows Vista , Windows 

XP 

NAI 

  

Δ.Π Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Δ.Π.1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον 
1 έτος 

  

Δ.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO του 

κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα 

πιστοποιητικά ποιότητας του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

Δ.Π.3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

 

Πίνακας Τ5 

Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ A4  

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε Εκτυπωτής LASER  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ 

Ε.1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος εκτυπωτή 
ΝΑΙ 

  

Ε.2 Ανάλυση 1200 x 1200 dpi ΝΑΙ 

  

Ε.3 Ταχύτητα εκτύπωσης  ≥ 47 PPM 

  

Ε.4 Ταχύτητα επεξεργαστή  ≥ 667 MHz 

  

Ε.5 
Γλώσσα PCL 5, PCL 6 τουλάχιστον 

 
NAI 

  

Ε.6 Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών ≥ 100.000 σελίδες 

  

Ε.7 Μνήμη ≥ 256MB 

  

Ε.8 Χρόνος πρώτης εκτύπωσης ≤ 6.5 sec 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε.9 
Δίσκος εισόδου  530 φύλλων 

τουλάχιστον 
ΝΑΙ 

  

Ε.10 Οθόνη LCD ΝΑΙ 

  

Ε.11 
Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης 

διπλής όψης 
ΝΑΙ 

  

Ε.12 
Συνδεσιμότητα 

Ethernet/LAN, USB 
ΝΑΙ 

  

Ε.13 

Θα συνοδεύεται από καλώδια 

σύνδεσης, cd εγκατάστασης  και 

toner 

ΝΑΙ 

  

Ε.14 

Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit), 

Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 64 

bit), Windows Vista , Windows XP  

ΝΑΙ 

  

Ε.Π Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή 

Ε.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος 

  

Ε.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO του 

κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα 

πιστοποιητικά ποιότητας του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

Ε.Π.3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

Πίνακας Τ6 

Προδιαγραφές  LASER Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ  

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΣΤ Εκτυπωτής LASER Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ 

ΣΤ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής ΝΑΙ   

ΣΤ.2 Τύπος Εκτυπωτή 
ColorLaser 

Α3 

  

ΣΤ.3 
Ταχύτητα 

ασπρόμαυρης/έγχρωμης 

≥ 20 

σελ/λεπτό 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

εκτύπωσης Α4 

τουλάχιστον 

ΣΤ.5 

Ταχύτητα εκτύπωσης 

πρώτης σελίδας 

ασπρόμαυρης/έγχρωμης 

≤ 14.5 sec 

  

ΣΤ.6 
Ανάλυση 600 Χ 600 dpi  

τουλάχιστον 
ΝΑΙ 

  

ΣΤ.7 Προσφερόμενη μνήμη ≥ 192 ΜB   

ΣΤ.8 
Συνδεσιμότητα USB 2.0, 

Ethernet/LAN 
ΝΑΙ 

  

ΣΤ.9 Χωρητικότητα εξόδου 
≥ 250 

φύλλα 

  

ΣΤ.10 

Μέγιστος αριθμός 

εκτυπωμένων σελίδων 

ανά μήνα duty cycle 

≥ 75.000 

σελίδες 

  

ΣΤ.11 
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή 

τουλάχιστον 

PCL 6, 

PCL 5c 

 

  

ΣΤ.12 
Οθόνη προβολής 

πληροφοριών  
NAI 

  

ΣΤ.13 
Δυνατότητα αυτόματης 

εκτύπωσης διπλής όψης 
NAI 

  

ΣΤ.14 

Θα συνοδεύεται από καλώδια 

σύνδεσης, cd εγκατάστασης 

και toner 

ΝΑΙ 

  

ΣΤ.15 

Συμβατά λειτουργικά 

συστήματα Windows 10, 

Windows 8, Windows 7 

(32 bit/ 64 bit), Windows 

Vista , Windows XP 

NAI 

  

ΣΤ.Π Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή 

ΣΤ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  1 έτος 

  

ΣΤ.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO του 

κατασκευαστή, Energy Star ή 

άλλα πιστοποιητικά ποιότητας 

του μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

ΣΤ.Π.3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Τ7 

Προδιαγραφές Σαρωτή Α3 

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ζ Εκτυπωτής Σαρωτή Α3 

Ζ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής  ΝΑΙ 

  

Ζ.2 Τύπος σαρωτή color Flatbed ΝΑΙ 

  

Ζ.3 Τύπος αισθητήρα CIS 

  

Ζ.4 
Βάθος χρωμάτων εισόδου 

(έγχρωμο) 
≥48bit 

  

Ζ.5 

Ανάλυση οπτικής σάρωσης 

1200 x 1200 pixel 

 

NAI 

  

Ζ.6 

Ταχύτητα σάρωσης A3 /έγχρωμη 

Ταχύτητα σάρωσης A3 /B&W 

 

≤15 sec/σελ 

≤9 sec/σελ 

  

Ζ.7 Συνδεσιμότητα USB 2.0 ΝΑΙ 

  

Ζ.8 
Μορφή αρχείων σάρωσης 

τουλάχιστον  
TIF,  JPG, PDF 

  

Ζ.9 

Θα συνοδεύεται από όλα τα  

καλώδια σύνδεσης και cd 

εγκατάστασης 

ΝΑΙ 

  

Ζ.10 

Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit), 

Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 

64 bit), Windows Vista , 

Windows XP 

ΝΑΙ 

  

Ζ.11 

Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων OCR , δυνατότητα 

επεξεργασίας στα αρχεία 

σάρωσης.  

NAI 

  

Ζ.H.Π Στοιχεία ποιότητας σαρωτή 

Ζ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  1 έτος 

  

Ζ.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO του 

κατασκευαστή, Energy Star ή 

άλλα πιστοποιητικά ποιότητας 

του μηχανήματος 

ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ζ.Π.3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

 

 

Πίνακας Τ8 

Προδιαγραφές Συσκευής δικτυακή λήψης αντιγράφων ασφαλείας -NAS  

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Η 

 
Συσκευή δικτυακή λήψης αντιγράφων ασφαλείας-NAS 

Η.1 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 

κατασκευής 
ΝΑΙ 

  

Η.2 Τύπος συσκευής Tower 

  

Η.3 

Δυνατότητα επέκτασης της κύριας 

μονάδας με την προσθήκη 

κατάλληλων μονάδων επέκτασης 

δίσκων 

ΝΑΙ 

  

Η.4 Επεξεργαστής Τύπος 

AMD R-Series 

RX-421ND 

quad-core 

  

Η.5 Ταχύτητα Επεξεργαστή Τουλάχιστον 2,1 GHz 
  

Η.6 Κεντρική Μνήμη RAM ≥ 8 GB DDR4 
  

Η.7 
Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη 

RAM 
≥ 64 GB 

  

Η.8 Συνδεσιμότητα 
4 x USB 3.0 

2 x PCIe 3.0 x4 

  

Η.9 Θύρες Δικτύου 

≥ 4 x RJ45 

Gigabit Ethernet 

Ports 

  

Η.10 Ήχος 

2 x 3.5 mm 

dynamic 

microphone 

jacks 

1 x 3.5 mm line-

out jack 

1 x speakers 

  

Η.11 Θέσεις Σκληρών Δίσκων ≥ 8 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Η.12 Μέγιστη Χωρητικότητα Δίσκων ≥ 96 TB 
  

Η.13 Θέσεις M.2 SSD ≥ 2 
  

Η.14 Υποστηριζόμενοι Δίσκοι 

3.5-inch SATA 

hard disk drives 

2.5-inch SATA 

hard disk drives 

2.5-inch SATA 

solid state drives 

M.2 2260/2280 

SATA 6Gb/s 

SSDs 

  

Η.15 Αριθμός Προσφερόμενων Δίσκων 8 
  

Η.16 Χωρητικότητα ανά Δίσκο ≥ 6 TB 
  

Η.17 Τύπος Προσφερόμενων Δίσκων 

3.5-inch SATA 

6Gbps 

κατάλληλοι για 

χρήση σε 

συσκευές NAS 

  

Η.18 
Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου 

Τουλάχιστον 
7200 rpm 

  

Η.19 

Μέγιστος Ρυθμός Μετάδοσης 

Δεδομένων Προσφερόμενων Δίσκων 

-Interface Access Speed 

-Max. Sustained Transfer Rate OD 

 

 

 

6 Gb/s 

195 MB/s 

  

Η.20 
Mean Time Between Failures 

(MTBF) προσφερόμενων σκληρών 

δίσκων 

1.000.000 ώρες 
  

Η.21 Εγγύηση σκληρών δίσκων 3 έτη 
  

Η.22 
Πρόσθετες Υποστηριζόμενες 

Υπηρεσίες Τουλάχιστον 

VPN (server  / 

client) 

iSCSI 

File Server 

FTP Server 

DLNA Server 

Virtualization 

Station 

Domain 

Authentication 

 

  

Η.23 
Δυνατότητα χρήσης ως 

καταγραφικού (NVR) για έως 72 

κάμερες 

ΝΑΙ 
  

Η.24 
Δωρεάν άδειες χρήσης 

καταγραφικού 
≥ 4 

  

Η.25 
Να συνοδεύεται από λογισμικό 

διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας 

τουλάχιστον 

ΝΑΙ 
  

Η.26 Συμβατότητα με Windows 32 / 64 ΝΑΙ 
  

Η.Π Στοιχεία Ποιότητας Συσκευής δικτυακής λήψης αντιγράφων ασφαλείας-NAS 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Η.Π.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 

 

2 έτη carry-in 

  

Η.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO του 

κατασκευαστή, Energy Star ή 

άλλα πιστοποιητικά ποιότητας 

του μηχανήματος  

ΝΑΙ 

  

Η.Π.3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ 

  

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ο Μ Α Δ Α Σ  Α  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  

( H A R D W A R E )  

.  

Α/Α cpv 

ΟΜΑΔΑ Α 

Περιγραφή Εξοπλισμού (Hardware) 

Ποσ 

(τεμ) 

Τιμή 

Μονάδος Κόστος 

1 30213000-5 Υπολογιστής 18 
         

620,00€  

         

11.160,00€  

2 30231310-3 Οθόνη 6     100,00€      600,00€  

3 30000000-9 Πολυμηχάνημα Laser A4  3 
     

160,00€  

          

480,00€  

4 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 έγχρωμος 3 180,00€ 540,00€ 

5 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 ασπρόμαυρος 7 300,00€ 2.100,00€ 

6 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A3 έγχρωμος 1 1.000,00€ 1.000,00€ 

6 30216110-0 Σαρωτής Α3 1 260,00€  260,00€  

7 30233100-2 
Συσκευή δικτυακή λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας - NAS 
1 2.500,00€ 2.500,00€ 

 Συνολικό Κόστος  χωρίς ΦΠΑ 18.640,00€  

Φ.Π.Α 24% 4.473,60€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.113,60€ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α 

 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο   

 

Η υλοποίηση προμήθειας ειδών Hardware (ΟΜΑΔΑ Α),  όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην 

τεχνική περιγραφή.  

 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της προμήθειας, θα γίνει από το τμήμα προμηθειών που θα προχωρήσει στην σύνταξη 

διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

  

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος προμήθειας  
    

Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προμήθειας ορίζεται σε εξήντα 60 ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη εξοπλισμού (hardware) στο Δήμο εντός του 

συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης μαζί με μια αναλυτική κατάσταση των αριθμών σειράς (serial number) 

του συνόλου του εξοπλισμού. 

Διευκρινίζεται ότι όλος ο παραπάνω εξοπλισμός είναι καινούργιος και όχι μεταχειρισμένος, 

επισκευασμένος ή ανακατασκευασμένος. 

Με την  υπογραφή της σύμβασης  ο ανάδοχος   δεσμεύεται: 

 Ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, 

των σχετικών χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από 

υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο 

ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία 

κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται για την χρήση και λειτουργία για την οποία 

προορίζονται. 

 Για την καλή και αποδοτική λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού, σε όλο το χρονικό 

διάστημα της εγγύησης.  

 Ότι κατά το χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής θα είναι επίσης υποχρεωμένος να κάνει με δικές 

του δαπάνες (περιλαμβανομένης και της τυχόν μεταφοράς που μπορεί να προκύψει) την άμεση 

αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή 

κακής συναρμολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά που οφείλεται σε όμοιες 

αιτίες. Η άμεση τοποθέτηση περιλαμβάνει και πλήρη λειτουργία στην κατάσταση που ήταν ο 

εξοπλισμός πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα, περιλαμβανομένων όλων των τυχόν εγκαταστάσεων 

λειτουργικών και εφαρμογών εφόσον απαιτείται. 

 Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα 

τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή. 

 Ότι αν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της λειτουργίας των 

μηχανημάτων και αυτές οι διακοπές θα διαρκέσουν στο σύνολο τους η κάθε μια περισσότερο από 
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10 μέρες από την επίσημη ενημέρωση του προμηθευτή από το Δήμο, αυτός θα είναι 

υποχρεωμένος, επιπρόσθετα με τις άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλλει στο 

Δήμο (εφόσον απαιτηθεί) λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητά 

του ή όχι,   ποσό ύψους ίσου με το 5% της αρχικά τιμολογηθείσας αξίας του είδους, για κάθε 

δεκαήμερο επιπλέον των 10 ημερών, με ανώτατο όριο ρήτρας το 30%.   

 

  

Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.   

 

         

Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωμής 
 

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών εξοπλισμού (hardware) η αμοιβή του αναδόχου, με την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, καθορίζεται εφάπαξ με την 

υλοποίηση της συνολικής προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα μελέτη.  

Κατά την πληρωμή  θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος   σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και παρακράτηση όλων των νόμιμων κρατήσεων, τελών που ισχύουν κατά τον χρόνο της 

προμήθειας. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

 

Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που πιθανόν να  εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Δράμας. 

 
                     

                                                                                                Δράμα    31/05/2018 

 

Θεωρήθηκε 

  

 

 

 

O προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος 

     Ηλεκ. Μηχ/κός  ΠΕ 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα  

 Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ Β 

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω λογισμικών (ΟΜΑΔΑ Β), 

λαμβάνοντας  υπόψη τα σχετικά υπηρεσιακά που υποβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου για την 

κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών τους:  

365/3-1-2018, 9227/26-3-2018, 9497/30-3-2018, 9838/30-3-2018, 12266/27-4-2018, 12363/27-4-2018, 

14736/21-5-2018:   

 

Αναλυτικά προβλέπονται:    

  Για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Δόμησης σύμφωνα με το έγγραφο της, αριθ. πρωτ. 

9838/30-3-2018, η προμήθεια ενός σχεδιαστικού προγράμματος GstarCAD  Professional τελευταίας 

έκδοσης, προγράμματος επεξεργασίας pdf Adobe Acrobat Pro τελευταίας έκδοσης (Perpetual Licence) για 

δύο θέσεις, ενός λογισμικού σάρωσης Nextimage τελευταίας έκδοσης Scan + Archive Software και 

ανανέωση συμβολαίου AutoCAD with specialized tools  τελευταίας έκδοσης GOVERNMENT - 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (για 3 χρόνια). 

 Για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η ανανέωση συμβολαίου 

AUTOCAD -LT τελευταίας έκδοσης GOVERNMENT για 3 χρόνια και σύμφωνα με το έγγραφο της, αριθ.  

πρωτ. 12363/27-4-2018 η προμήθεια για μια θέση εργασίας  ενός αρχιτεκτονικού προγράμματος TektonPro 

τελευταίας έκδοσης με Φωτορεαλισμό όπου περιλαμβάνονται: 

 Δισδιάστατη & τρισδιάστατη σχεδίαση - Αυτόματη παραγωγή κατόψεων, όψεων και τομών - 

Παραμετρικές βιβλιοθήκες από έπιπλα, αντικείμενα, κουφώματα και κάγκελα - Έγχρωμο 

τρισδιάστατο με απόδοση των υλικών και φωτισμών (OpenGL) - Κίνηση του παρατηρητή στο χώρο 

σε πραγματικό χρόνο (walkthrough). Εργαλείο «Τοπογραφικό» για τη σύνταξη τοπογραφικών 

διαγραμμάτων ΕΓΣΑ’87 - Εμβαδομετρήσεις - Εργαλείο «Εικόνα» για την εισαγωγή & επεξεργασία 

αρχείων bmp & jpeg μέσα στο σχέδιο. - Εργαλείο «Παράγραφος» για την εισαγωγή & επεξεργασία 

κειμένων πλούσιων σε περιεχόμενο και με ιδιαίτερη μορφοποίηση, μέσω ενός πλήρως 

εξοπλισμένου κειμενογράφου στο περιβάλλον του προγράμματος - δυνατότητα εισαγωγής κειμένου 

& πινάκων με Copy – Paste από το Word, Excel, PDF - Εργαλείο CAD Organizer για οργανωμένη 

και απόλυτη συνεργασία με AutoCAD και προγράμματα που χρησιμοποιούν πλατφόρμα CAD. 

Μέσω αρχείου DXF μεταφέρονται οντότητες ταξινομημένες στα αντίστοιχα διαφανή (layers) ώστε 

να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και χειρίσιμες. 

 Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις: Ακριβής φωτορεαλισμός Ray Trace - Απόδοση υλικών με 2 

μεθόδους, Fractal Imaging και Texture Μapping - Πολλαπλοί  

Τέλος για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου χρειαζόμαστε προμήθεια αδειών χρήσης 

λογισμικού Microsoft. Για τις συγκεκριμένες άδειες που αφορούν στην προμήθεια της σουίτας γραφείου 

Microsoft Office Standard & Professional, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταχωρήσει την προς προμήθεια 

άδεια χρήσης OfficeStd τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov & OfficeProPlus τελευταίας έκδοσης OLP NL 

Gov στο ενεργό συμβόλαιο που υπάρχει μεταξύ του Δήμου Δράμας  και της Microsoft με στοιχεία: 

Email ταυτοποίησης: dhmos-dramas@dra.forthnet.gr 

 

Α/Α CPV ΟΜΑΔΑ Β  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 48321000-4 GstarCAD Professional τελευταίας έκδοσης 1 

2 48300000-1 Adobe Acrobat Pro τελευταίας έκδοσης  2 

3 48318000-0 NextImage τελευταίας έκδοσης Scan + Archive Software 1 

4 48321000-4 
AutoCAD with specialized tools  τελευταίας έκδοσης 

GOVERNMENT - ΑΝΑΝΕΩΣΗ (για 3 χρόνια) 
1 

5 48321000-4 
AUTOCAD -LT τελευταίας έκδοσης GOVERNMENT  -

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (για 3 χρόνια) 
1 

6 48321000-4 
Τekton Pro (2D & 3D Αρχιτεκτονικό Πρόγραμμα) τελευταίας 

έκδοσης με φωτορεαλισμό -εισαγωγή αντικειμένων 3DS 
1 

7 48300000-1 OfficeStd τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 7 

8 48300000-1 OfficeProPlus τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 5 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 

 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 48321000-4 
GstarCAD Professional τελευταίας 

έκδοσης 

690 1 690,00 

2 48300000-1 
Adobe Acrobat Pro τελευταίας 

έκδοσης  

500 2 1.000,00 

3 48318000-0 
NextImage τελευταίας έκδοσης Scan + 

Archive Software 

450 1 450,00 

4 48321000-4 

AutoCAD with specialized tools  

τελευταίας έκδοσης GOVERNMENT - 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (για 3 χρόνια) 

5020 1 5.020,00 

5 48321000-4 

AUTOCAD -LT τελευταίας έκδοσης 

GOVERNMENT -ΑΝΑΝΕΩΣΗ (για 3 

χρόνια) 

1140 1 1.140,00 

6 48321000-4 

Τekton Pro (2D & 3D Αρχιτεκτονικό 

Πρόγραμμα) τελευταίας έκδοσης με 

φωτορεαλισμό -εισαγωγή 

αντικειμένων 3DS 

1550 1 1.550,00 

7 48300000-1 
OfficeStd τελευταίας έκδοσης OLP NL 

Gov 

340 7 2.380,00 

8 48300000-1 
OfficeProPlus τελευταίας έκδοσης 

OLP NL Gov 

450 5 2.250,00 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 14.480,00 

ΦΠΑ 24% 3.475,20 

Γενικό Σύνολο 17.955,20 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Β 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο   

 

Η υλοποίηση προμήθειας λογισμικών της ΟΜΑΔΑΣ Β,  όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην 

τεχνική περιγραφή της.   

  

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από το τμήμα προμηθειών που θα προχωρήσει στην σύνταξη 

διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος  προμήθειας  
    

     Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προμήθειας ορίζεται σε εξήντα 60 ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

   Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω λογισμικά της ΟΜΑΔΑΣ Β σύμφωνα με την 

τεχνική τους περιγραφή. 

 

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.   

 

 

Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

     Για την προμήθεια των παραπάνω λογισμικών η αμοιβή του αναδόχου, με την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, καθορίζεται εφάπαξ με την υλοποίηση της συνολικής 

προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα μελέτη.  

Κατά την πληρωμή  θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος   σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και παρακράτηση όλων των νόμιμων κρατήσεων, τελών που ισχύουν κατά τον χρόνο της 

προμήθειας. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που πιθανόν να  εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Δράμας.- 
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                                                                                                Δράμα 31/05/2018 

 

Θεωρήθηκε 

  

 

 

 

O προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος 

     Ηλεκ. Μηχ/κός  ΠΕ 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα  

 Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗARDWARE) & ΠΑΚΕΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ   (SOFTWARE) Σελίδα 44 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω πακέτων λογισμικού & 

συστημάτων πληροφορικής (ΟΜΑΔΑΣ Γ) λαμβάνοντας υπόψιν την περαιτέρω ασφάλεια, αναβάθμιση και 

την εναρμόνιση με τον 679/2016 (ΕΕ):   

 

 

 

Για την εύρυθμη λειτουργία συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας σε δεύτερη τοποθεσία 

(Παλιό Δημαρχείο) και την λειτουργία του συστήματος κεντρικής αποθήκευσης αναβαθμίσεων (Windows 

Server Update Services) των λειτουργικών συστημάτων και των λογισμικών της Microsoft (Windows, 

Windows Server, Office, SQL Server κτλ) είναι απαραίτητη η προμήθεια νέας έκδοσης λογισμικού 

συστήματος διακομιστών MS Windows Server Government άδεια, εφάπαξ αγοράς και δικαιώματος νέων 

εκδόσεων. Κάθε άδεια του Windows Server αδειοδοτεί 2 φυσικούς πυρήνες (cores) στους επεξεργαστές του 

server, με ελάχιστη δυνατότητα αδειοδότησης τους 16 φυσικούς πυρήνες (8 άδειες) και μέγιστη δυνατότητα 

τους 32 πυρήνες (16 άδειες). Ο server που θα αδειοδοτηθεί διαθέτει 16 πυρήνες και συνεπώς απαιτεί 8 

άδειες. Η προς προμήθεια άδεια προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος σε 1 

φυσικό μηχάνημα και 2 εικονικές μηχανές. Οι δυο άδειες για εικονικές μηχανές θα χρησιμοποιηθούν για την 

επέκταση του υπό σχεδιασμού συστήματος ανάκαμψης από σοβαρές βλάβες (DR) το οποίο θα υλοποιηθεί 

στο χώρο του παλιού Δημαρχείου. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας, είναι απαραίτητη η 

προμήθεια νέας έκδοσης Microsoft SQL Server λογισμικού συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

Government άδεια, εφάπαξ αγοράς και δικαιώματος νέων εκδόσεων ώστε να χρησιμοποιηθεί στην θέση της 

αντίστοιχης δωρεάν έκδοσης SQL Server Express που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται, με τους 

περιορισμούς που επιβάλλονται (μέγεθος βάσης δεδομένων, εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία ανάλυσης και 

αναφορών). Δημιουργεί / παράγει ένα ολοκληρωμένο σχήμα σχεσιακής βάσης δεδομένων το οποίο, εκτός 

από τις κανονικοποιημένες δομές των πινάκων / σχέσεων που το συναποτελούν, συμπεριλαμβάνει ένα 

σύνολο μηχανισμών αυτόματης υποστήριξης περιορισμών οι οποίοι αφορούν στην ακεραιότητα των προς 

διαχείριση δεδομένων της υπό ανάπτυξη εφαρμογής Veeam Backup & Replication και VeeamONE με την 

κατάλληλη οργάνωση δεδομένων. 

Για την εξυπηρέτηση των Server Dell PowerEdge T620 & T430 που υπάρχουν στο Νέο & Παλαιό 

Δημαρχείο αντίστοιχα κρίνεται αναγκαία η προμήθεια ανανεώσεων πληροφοριακού συστήματος 

συμβολαίου υποστήριξης (2 χρόνια μέχρι 14-12-2020 & μέχρι 9-3-2023) + Data Protection keep your hard 

disk. Επίσης για τους δύο server Dell PowerEdge T620 (Service Tag: 3LK4ZZ1 & GKK4ZZ1) που 

αποτελούν τον κεντρικό κορμό των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου επιβάλλεται η χρήση 

πληροφοριακού συστήματος  υπηρεσίας ProSupport 4hr Mission Critical για την άμεση αποστολή 

ανταλλακτικών και εξουσιοδοτημένου τεχνικού εντός 4 ωρών από τον εντοπισμό της βλάβης. Στον server 

Dell PowerEdge T430 (Service Tag: 64CWTB2), λόγω του ότι αποτελεί μέρος της Disaster Recovery (DR) / 

δευτερεύουσας υποδομής του Δήμου, χρησιμοποιείται η υπηρεσία Basic Warranty Next Business Day για 

την επίλυση βλαβών την επόμενη εργάσιμη του εντοπισμού της βλάβης. Οι Τ620 & το Τ430 είναι 

εξαιρετικές πλατφόρμες φιλοξενίας για την λειτουργία υπαρχόντων βάσεων δεδομένων, εικονικοποίησης - 

virtualization, backup management – διαχείριση εφεδρικών αντιγράφων & διαχείριση ασφαλείας, επομένως 

Α/Α CPV 

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 48900000-7
 

WinSvrSTDCore  τελευταίας έκδοσης  OLP 2Lic NL Gov 

CoreLic 
8 

2 48900000-7
 

SQLSvrStd τελευταίας έκδοσης  OLP NL Gov 1 

3 48900000-7
 

Server Dell PowerEdge T620 (2 χρόνια μέχρι 14-12-2020) + 

Data Protection keep your hard disk 

Service Tag: 3LK4ZZ1 & GKK4ZZ1 

2 

4 48900000-7
 

Server Dell PowerEdge T430 (μέχρι 9-3-2023) + Data Protection 

keep your hard disk 

Service Tag: 64CWTB2 

1 
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η υποστήριξή τους πρέπει να αναβαθμίζεται και η επεκτασιμότητα της απόδοσής τους για να  χειριστεί το  

φόρτο εργασίας του Δήμου Δράμας. Η διαχείριση συστημάτων Dell OpenManage™ χαρτοφυλακίου 

περιλαμβάνει τον ελεγκτή απομακρυσμένης πρόσβασης Dell (iDRAC) με ελεγκτή κύκλου ζωής. Αυτό 

ενσωματωμένο βοηθά τους διαχειριστές IT να διαχειρίζονται τους διακομιστές της Dell σε φυσικά, εικονικά, 

τοπικά και απομακρυσμένα περιβάλλοντα, λειτουργούν εντός ή εκτός μπάντας, με ή χωρίς ένα λογισμικό 

διαχείρισης συστημάτων. Απλοποιεί τον κύκλο ζωής του την ανάπτυξη, την ενημέρωση, την 

παρακολούθηση και τη συντήρηση των παραπάνω διακομιστών Dell PowerEdge. Οι ανανεώσεις  

προστατεύουν τα δεδομένα και βοηθούν στην σταθερή και ασφαλή λειτουργία των διακομιστών, ελέγχοντας 

τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο που προσφέρεται τόσο με το λογισμικό RAID και τους RAID ελεγκτές 

υλικού για την προστασία κρίσιμων. Τα παραπάνω  βοηθούν να διατηρηθεί λειτουργική αξιοπιστία, 

διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα συντήρησης. 

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ο Μ Α Δ Α Σ  Γ  

C P V  4 8 9 0 0 0 0 0 - 7  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 
WinSvrSTDCore  τελευταίας έκδοσης  OLP 2Lic NL 

Gov CoreLic 
90 8 720,00 

2 SQLSvrStd τελευταίας έκδοσης  OLP NL Gov 750 1 750,00 

3 

Server Dell PowerEdge T620 (2 χρόνια μέχρι 14-12-

2020) + Data Protection keep your hard disk 

Service Tag: 3LK4ZZ1 & GKK4ZZ1 

2640 2 5.280,00 

4 

Server Dell PowerEdge T430 (μέχρι 9-3-2023) + Data 

Protection keep your hard disk 

Service Tag: 64CWTB2 

770 1 770,00 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 7.520,00 

ΦΠΑ 24% 1.804,80 

Γενικό Σύνολο 9.324,80 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο   

 

Η υλοποίηση προμήθειας πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής της ΟΜΑΔΑΣ Γ,  

όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της. 

  

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από το τμήμα προμηθειών που θα προχωρήσει στην σύνταξη 

διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος  προμήθειας  
    

     Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προμήθειας ορίζεται σε εξήντα 60 ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

   Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω πακέτα λογισμικού & συστημάτων 

υπολογιστών της ΟΜΑΔΑΣ Γ σύμφωνα με την τεχνική τους περιγραφή. 

 

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.   

 

Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

     Για την προμήθεια των παραπάνω λογισμικών η αμοιβή του αναδόχου, με την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, καθορίζεται εφάπαξ με την υλοποίηση της συνολικής 

προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα μελέτη.  

Κατά την πληρωμή  θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος   σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και παρακράτηση όλων των νόμιμων κρατήσεων, τελών που ισχύουν κατά τον χρόνο της 

προμήθειας. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που πιθανόν να  εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Δράμας.- 
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Δράμα 31/05/2018 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

  

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλ/γος Μηχ/κός  ΠΕ 

Συντάχθηκε 

 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα  

 Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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Παράρτημα Γ 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Οικονομικές Προσφορές 
 

 

   Τμήμα Α 

   Τμήμα Β 

   Τμήμα Γ            
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

                                                            

 

                                                                                 ΟΜΑΔΑ A  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ________________________________ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  _________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  _______________________________________ 

ΤΗΛ:  ______________________________________________ 

ΦΑΞ:  ______________________________________________ 

MAIL:  _____________________________________________ 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού για την ανάθεση 

«Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)» 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

α/α ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

(Ολογράφως)   
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

(Αριθμητικώς) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ποσότητα x 

τιμή) 

1 Υπολογιστής  18    

2 Οθόνη  6    

3 Πολυμηχάνημα Laser A4  
3    

4 
Εκτυπωτής Laser A4 

έγχρωμος  
3    

5. 
Εκτυπωτής Laser A4 

ασπρόμαυρος 
7    

6 
Εκτυπωτής Laser A3 

έγχρωμος 
1    

7 Σαρωτής  Α3 
1    

8 

Συσκευή δικτυακής λήψης 

αντιγράφων ασφαλείας -

ΝΑS 

1   
 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ  

 

 

 

          Δράμα, ____ / ____ / 2018 

              Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ_____ 

 

 

 

 

                         (υπογραφή – σφραγίδα) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

                                                       

ΟΜΑΔΑ B 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ________________________________ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  _________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  _______________________________________ 

ΤΗΛ:  ______________________________________________ 

ΦΑΞ:  ______________________________________________ 

MAIL:  _____________________________________________ 

   

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού για την ανάθεση 

«Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)»       
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

α/α ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

(Ολογράφως)   
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

(Αριθμητικώς) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(ποσότητα x τιμή) 

1 GstarCAD Professional 

τελευταίας έκδοσης   
1    

2 
Adobe Acrobat Pro 

τελευταίας έκδοσης  
2   

 

3 

NextImage τελευταίας 

έκδοσης Scan + Archive 

Software  

 

1   

 

4 

AutoCAD with specialized 

tools  τελευταίας έκδοσης 

GOVERNMENT - 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (για 3 χρόνια) 

1   

 

5 

AUTOCAD -LT τελευταίας 

έκδοσης GOVERNMENT -

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (για 3 χρόνια) 

1   
 

6 

Τekton Pro (2D & 3D 

Αρχιτεκτονικό Πρόγραμμα) 

τελευταίας έκδοσης με 

φωτορεαλισμό -εισαγωγή 

αντικειμένων 3DS  

1   

 

7 
OfficeStd τελευταίας 

έκδοσης OLP NL Gov 
7    

8 
OfficeProPlus τελευταίας 

έκδοσης OLP NL Gov 
5    

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ  

       

         Δράμα, ____ / ____ / 2018 

              Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ_____ 

 

 

 

                                     (υπογραφή – σφραγίδα) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

                                                            

                                                                                ΟΜΑΔΑ Γ   

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ________________________________ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  _________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  _______________________________________ 

ΤΗΛ:  ______________________________________________ 

ΦΑΞ:  ______________________________________________ 

MAIL:  _____________________________________________ 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού για την ανάθεση 

«Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)»       
       

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

α/α ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

(Ολογράφως)   
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

(Αριθμητικώς) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ποσότητα x 

τιμή) 

1 

WinSvrSTDCore  τελευταίας 

έκδοσης  OLP 2Lic NL Gov 

CoreLic 

8   

 

2 
SQLSvrStd τελευταίας 

έκδοσης  OLP NL Gov 
1   

 

3 

Server Dell PowerEdge 

T620 (2 χρόνια μέχρι 14-12-

2020) + Data Protection keep 

your hard disk 

Service Tag: 3LK4ZZ1 & 

GKK4ZZ1 

2   

 

4 

Server Dell PowerEdge 

T430 (μέχρι 9-3-2023) + 

Data Protection keep your 

hard disk 

Service Tag: 64CWTB2 

1   

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ  

 
          Δράμα, ____ / ____ / 2018 

              Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ_____ 

 

 

 

 

                           (υπογραφή – σφραγίδα) 

 

 

 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗARDWARE) & ΠΑΚΕΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ   (SOFTWARE) Σελίδα 52 

 

 

 

 

Παράρτημα Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι:  

 

Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

 

 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Δήμος Δράμας (Τμήμα Προμηθειών) 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 6081 

- Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου / Δράμα / 66133 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Μ. Μελιάδης 

- Τηλέφωνο:  2521-350630 

- Fax:  2521-350748 

- Ηλ. ταχυδρομείο:  mmeli@dimosdramas.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dimos-dramas.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 

«Προμήθεια  εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικού (software)»  

 

CPV: 30213000-5, 30231310-3, 30000000-9, 30232110-8, 30216110-0, 30233100-2, 48321000-4, 48300000-1, 

48318000-0,  48900000-7  

                                                                 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  [18PROC00000000 ---  Διακήρυξη] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια εξοπλισμού hardware & πακέτων λογισμικού (software) του 

Δήμου Δράμας.  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: Υπάρχουν 3 τμήματα 

-      Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [00000] 

 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmeli@dimosdramas.gr
http://www.dimos-dramas.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [……] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
[……] 

 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[…….] Ναι 

[…….] Όχι  

[…….] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) […….] Ναι  

     […….] Όχι 

 

 

 

 

 

 

ε) […….] Ναι 

    […….] Όχι 
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διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλους
v
; 

[……] Ναι         

[……] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα 
[……] 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
[……] 

 

Τηλέφωνο: 
[……] 

 

Ηλ. ταχυδρομείο: 
[……] 

 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[…….]Ναι  

[…….]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, 

όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη 

διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[…….]Ναι 

[…….]Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων 

και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην 

παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 

τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 
Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xxi

, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

       1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

           - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

           - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

           - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

      2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [    ] Ναι [    ] Όχι  

-       [    ] Ναι [    ] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [      ] Ναι 

    [      ] Όχι  

 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [    ] Ναι [    ] Όχι  

-       [    ] Ναι [    ] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [      ] Ναι  

    [      ] Όχι  

 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
xxiv

; 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[      ] Ναι 

[      ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη  

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές  τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[       ] Ναι 

[       ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[       ] Ναι 

[       ] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[      ] Ναι 

[      ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων
xxviii,

 λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

 

 

[.........…] 

 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
xxix

; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

 

[      ] Ναι 

[      ] Όχι 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους),  

ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxi

; του: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……] 

 

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν σε ποιο 

μητρώο είναι εγγεγραμμένοι. 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

 

 

Η Ενότητα Β του Μέρους VI του παρόντος εντύπου δεν απαιτείται 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 

οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

[……] Ναι [……] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

 

Το Μέρος V του παρόντος εντύπου δεν απαιτείται 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

        Δράμα, ____ - ____ - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διακήρυξη – Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών  (software) 

 

 

 

 
                                                           

i. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 

20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των 

οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

vii. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix.   Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 

22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xiii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να 

κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο 

άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi. Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix. Πρβλ άρθρο 48. 

xxx. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxii. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

 

 


