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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 108 

 109 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 110 

 111 
Επωνυμία Δήμος Δράμας  

Διεύθυνση  Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου γωνία  

Πόλη Δράμα  

Ταχυδρομικός Κωδικός 66133 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR111 

Τηλέφωνο 2521350630 

Φαξ 2551350748 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο mmeli@dimosdramas.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες M. Μελιάδης  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://dimos-dramas.gr/  

 112 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  113 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δράμας και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.   114 

 115 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 116 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών (με σκοπό 117 
την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας). 118 

 119 
Στοιχεία Επικοινωνίας 120 
 α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 121 

πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) 122 
και στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr 123 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 124 
www.promitheus.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας https://dimos-dramas.gr/ και στο 125 
τηλέφωνο 2521-350630  (M. Mελιάδης) τις ώρες 12:00 -13:00). 126 

 127 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 128 

 129 
Είδος διαδικασίας 130 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 και 131 

υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, ύστερα από χρονικό διάστημα δώδεκα  (12) ημερών, από την 132 

ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθρ. 121 παρ. 1 γ΄ Ν. 4412/2016). 133 

 134 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 135 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δράμας και ειδικά για το Τμήμα Ε ο 136 
Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με 137 
Κ.Α.: 138 

 10.6162.03 (Δαπάνη στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» {CEF} - WiFi4EU),  139 

 10.7134.01 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – ηλεκτρονικά συγκροτήματα – εκτυπωτές – λοιπά 140 
εξαρτήματα),  141 

 10.7134.03 (Προμήθεια λογισμικών),  142 
σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. 143 

 144 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 145 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικά συγκροτήματα, 146 
εκτυπωτών, λοιπά εξαρτήματα hardware, προμήθεια λογισμικών καθώς και η δαπάνη στο πλαίσιο του 147 
μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» - WiFi4EU (CEF) για την κάλυψη των αναγκών που θα 148 
προκύψουν στις υπηρεσίες του Δήμου μέχρι το τέλος του χρόνου (2019). Παράρτημα I. 149 

 150 
Οι προς παροχή προμήθειες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 151 
συμβάσεων (CPV): 152 

 153 
 30213000-5 (Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές) 154 
 30231310-3 (Επίπεδες οθόνες)   155 
 30232110-8 (Εκτυπωτές λέιζερ) 156 
 30216110-0 (Σατωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής) 157 
 30211200-3 (Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή)  158 
 30232140-7 (Σχεδιογράφοι) 159 
 30233100-2 (Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών) 160 
 32420000-3 (Εξοπλισμός δικτύου) 161 
 32580000-2 (Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων) 162 
 30237000-9 (Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών) 163 
 48300000-1 (Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας) 164 
 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής) 165 
 48900000-7 (Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών) 166 
 48700000-5 (Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού) 167 
 32510000-1 (Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας) 168 

                        169 
Η παρούσα διακήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι πέντε (5) Τμήματα: 170 

 171 

α/α Τμήμα Καθαρή Αξία ΦΠΑ 
Σύνολο με 

ΦΠΑ 

1 Τμήμα Α – Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) 19.745,00 4.738,80 24.483,80 

2 Τμήμα Β – Προμήθεια Λογισμικών (Software) 7.777,00 1.866,48 9.643,48 

3 
Τμήμα Γ – Προμήθεια νέων ετήσιων εκδόσεων 

λογισμικού του συστήματος πολιτικής ασφαλείας  
3.995,18 958,84 4.954,02 

4 
Τμήμα Δ – Ενεργοποίηση – προμήθεια νέων εκδόσεων 

λογισμικού εφαρμογών Genesis της SingularLogic 
7.900,00 1.896,00 9.796,00 

5 Τμήμα Ε – «Συνδέοντας της Ευρώπη» (CEF) – WiFi4EU 12.096,77 2.903,22     14.999,99 

Σύνολα 51.513,95 12.363,34 63.877,29 

     172 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 63.877,29 € συμπεριλαμβανομένου 173 
ΦΠΑ 24% (51.513,95  € {χωρίς ΦΠΑ} + 12.363,34 € {ΦΠΑ} = 63.877,29 € {με ΦΠΑ}). 174 

 175 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα αφορά το 176 
σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για το οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.  177 
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας είδους κάθε τμήματος θα 178 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 59 του Ν.4412/2016). 179 

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5). 180 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 181 
βάσει τιμής,  ανά τμήμα.  182 

Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με 183 
την Αναθέτουσα Αρχή, για το τμήμα που έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον τμηματικό προϋπολογισμό για τον 184 
οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά. 185 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 186 
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε 187 
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 188 
Β΄/23.05.2017). 189 
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 190 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο 191 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 192 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις: 193 

 του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 194 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 195 

 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τ. Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 107 αυτού με το οποίο τροποποιείται ο 196 
Ν.4412/2016, 197 

 του Ν.4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 216/943 του Ευρωπαϊκού 198 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016….» και συγκεκριμένα του άρθρου 43 αυτού με το οποίο 199 
τροποποιείται ο Ν.4412/2016, 200 

 του Ν.4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 201 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 202 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α' 203 
297) και άλλες διατάξεις” και του Ν.3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 204 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013», 205 

 του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 206 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 207 

 του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 208 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 209 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 210 

 της παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 211 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 212 

 του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 213 
τους με κλήρωση», 214 

 των άρθρων 5 και 23 παρ.5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 215 
 του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 216 

και άλλες διατάξεις» 217 
 του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 218 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 219 
 του Ν.2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 220 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 221 
διατάξεις”, 222 

 του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 223 
 του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 224 

7 και 13 έως 15, 225 
 του Ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 226 
 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’) και κυρίως του άρθρου 13 αυτού, 227 
 του Π.Δ.  28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 228 
 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 229 
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 230 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 231 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 232 

 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 233 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 234 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 235 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 236 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 237 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» 238 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 239 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 240 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 241 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 242 

 η υπ’ αριθμ. 37/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΕΣΩ9Μ-Υ50) απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 243 
Προμηθειών 2019 244 

 η υπ’ αριθμ. 716/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίσθηκαν η Επιτροπή Παρακολούθησης 245 
και Παραλαβής Προμηθειών. 246 

 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2019 του Δήμου μας που εγκρίθηκε με την απόφαση της Αποκεντρωμένης 247 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 248 

 του Πρωτογενούς Αιτήματος με  ΑΔΑΜ:  19REQ005528752 249 
 του Εγκεκριμένου Αιτήματος με ΑΔΑΜ:  19REQ005533353 250 
 τις  υπ' αριθμ. 1069/2019 (ΚΑ 10.7134.01), 1070/2019 (ΚΑ 10.7134.03) και 1071/2019 (ΚΑ 10.6162.03) Αποφάσεις  251 

Ανάληψης Υποχρέωσης    252 
 την 179/2019 (ΑΔΑ: 9Ο3ΗΩ9Μ-ΕΣΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε.) περί έγκρισης όρων 253 

δημοπράτησης  254 
 η Διακήρυξη με ΑΔΑΜ:  19PROC005650822. 255 

 256 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 257 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Δράμας, οδός Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, την 258 
16/10/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 259 
Προμηθειών. 260 

 261 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 262 
δηλαδή 16/10/2019 και ώρα 10:00, ύστερα από κανονική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την 263 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 264 
άρθρο 121 παρ. 1γ΄ του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 43 παρ. 19 του Ν 4605/2019. 265 

 266 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας ή 267 
ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και 268 
ώρα. 269 
 270 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής. 271 

 272 
 273 

1.6 Δημοσιότητα 274 

 275 
Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 276 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 277 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 278 
 279 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το 280 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:  281 

 Πρωινός Τύπος   Ημερομηνία αποστολής:   03 Οκτωβρίου 2019 282 

 283 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 284 
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 285 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  286 
 287 
Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   288 
https://dimos-dramas.gr/ στην διαδρομή: Δήμος Δράμας: Αρχική ► Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις, στις 289 
03/10/2019. 290 

 291 

Β.  Έξοδα δημοσιεύσεων 292 

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει 293 
τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.3548/2007, όπως 294 
προστέθηκε με το άρθρο 46 του N.3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 295 
185) του Υπουργού Εσωτερικών. 296 

 Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την 297 
Αναθέτουσα Αρχή. 298 

 299 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 300 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 301 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 302 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 303 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 304 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 305 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 306 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 307 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 308 
της αρμοδιότητάς τους 309 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 310 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 311 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 312 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 313 

 314 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, μεταξύ των οποίων και το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

ΚΗΜΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα https://dimos-dramas.gr/  

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα (υποχρεωτικά πρέπει να) συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα (υποχρεωτικά 

πρέπει να) συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

 

2.1.5 Εγγυήσεις  

Οι εγγυητικές επιστολές (εγγύηση καλής εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 

2016 (Α΄13) - βλ. άρθρο 15 Ν. 4541/2018 - που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
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παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 

ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής 

προσφορών, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.  

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης για τις οποίες 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) να πληρούν το κριτήριο επιλογής της της διακήρυξης, 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. 

Υποχρεούνται, όμως, να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο 

μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 

παρ.3 Ν.4412/16). 

Στις περιπτώσεις 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 (άρθρο 19 παρ.4 

Ν.4412/16). 
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4. Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο. 

Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

5. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα 

επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

στο διαγωνισμό. 

6. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το Τ.Ε.Υ.Δ., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 

Ν. 4412/2016 (άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 

 

 

2.2.2. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α΄ 166), 

στ’) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

    Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο. 

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

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

iii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

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

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

(άρθρο 73 παρ. 10 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του Ν.4497/2017). 

2.2.2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

ή/και 

γ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (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. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

(άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του 

Ν.4488/2017.) 

 

2.2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

Ν.4412/2016,  
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 48 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ’) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.4.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ  αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

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

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

2.2.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 περιπτ. γ΄ και 2.2.2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 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, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση. 

 

2.2.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

2.2.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 

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

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

να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης. 

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΤΕΥΔ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα 

προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

2.2.4. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 

79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-

2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙIΙ το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 

Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της 

23/2016 (ΑΔΑ: Φ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Δράμας, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 1.6 (Δημοσιότητα) της παρούσας διακήρυξης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

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

φορέα (άρθρο 79Α Ν.4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του Ν.4497/2017) ως 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω 

δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η 

δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 

τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 

περ. 7 του Ν.4497/2017. 

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

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

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 79Α Ν.4412/2016, το 

οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του Ν.4497/2017). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.4.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3 κρίνονται  κατά  την προσκόμιση των   
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δικαιολογητικών  κατακύρωσης, στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ. 26 Ν.4497/2017 και με το άρθρο 43 Ν. 

4605/2019. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν.4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου  ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

 
Το ποινικό μητρώο να έχει εκδοθεί έως και 3 μήνες πριν την υποβολή του από τον προσωρινό ανάδοχο. Άρθρο 

43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019 

 

β.i) για την παράγραφο 2.2.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον 

εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον Ενιαίο Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισής (ΕΦΚΑ). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά 

κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα 

στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

       Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) 

και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή 

σχέση με την εταιρεία. 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως την 

ανωτέρω ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία θα καλύπτει τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. Στη 

συνέχεια, μόνο ο προσωρινός ανάδοχος θα την προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση για δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημέρωση δεν είναι σε ισχύει το χρονικό διάστημα της πρόσκλησης, 

τότε, ο προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη ασφαλιστική ενημερότητα που θα είναι σε 

ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 

μήνες πριν την υποβολή της.  

 

     Όσο αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή νομικά) ως  προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως την 

ανωτέρω φορολογική ενημερότητα, η οποία θα καλύπτει τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. Στη συνέχεια, 

μόνο ο προσωρινός ανάδοχος θα την προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση για δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημέρωση δεν είναι σε ισχύει το χρονικό διάστημα της πρόσκλησης, τότε, ο 
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προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα που θα είναι σε ισχύει 

κατά τον χρόνο υποβολής της. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν 

την υποβολή της. 

 

     Επιπλέον, ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του προσωρινού αναδόχου, 

αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αφορά τους Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης).  

β. ii) για την παράγραφο 2.2.2.3 (περίπτωση β’) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

     Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  

    Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  

     Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση.  

Το/τα πιστοποιητικό/πιστοποιητικά  δικαστικών αρχών να έχει/έχουν εκδοθεί έως και 3 μήνες πριν την υποβολή 

του / τους από τον προσωρινό ανάδοχο.  Άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019 

 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 

Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 

2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3. 

 

      Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση 

(Ν.1599/86) του προσωρινού αναδόχου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, όπου η υπηρεσία θα 

δηλώσει ότι:  «Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (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 
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εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2 

περίπτωση γ του Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4488/2017.)» 

 

Προσοχή:  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 

περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 

ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

δ) για την παράγραφο 2.2.2.7., ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86)  του 

προσωρινού αναδόχου ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μετά την ειδική πρόσκληση προς τον προσωρινό 

ανάδοχο.  Άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή  

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, 

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

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

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
Το πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, το γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ θα 

πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους από  τον προσωρινό ανάδοχο.  

Άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019 

 

Β. 3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και  

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β. 4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

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

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του N.4412/2016. 

 

Προσοχή:  Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις μήνες από την υποβολή τους.  Άρθρο 

43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019 
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2.3 Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος της προμήθειας. 

Αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης, που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 

διακήρυξης είναι δεσμευτικός και αποτελεί το μέγιστο προϋπολογισμό ως προς τη συνολική  αξία των 

ζητούμενων αγαθών του κάθε τμήματος, αλλά δεν είναι ενδεικτικός ως προς την τιμή του κάθε  είδους ξεχωριστά 

(δηλαδή η ανά είδος προσφερόμενη τιμή μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της ενδεικτικής, αρκεί η 

συνολική προσφορά οπωσδήποτε να μην υπερβαίνει τη συνολική αξία του προϋπολογισμού των προσφερόμενων 

υλικών ανά ομάδα). 

Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και στην παρούσα διακήρυξη, για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών ανά τμήμα, 

χωρίς την υποχρέωση της υποβολής προσφοράς για όλα τα τμήματα. 

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

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

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

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

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και  
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, (άρθρο 96, Ν.4412/2016). 

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε: 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών είτε  

(β) με συστημένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή είτε  

(γ) με κατάθεσή στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση: Βερμίου 1 & 1ης Ιουλίου 

Τ.Κ. 66133 Δράμα ) 

Οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα 

του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει 

ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, 

ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

 2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει  

να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

επωνυμία, διεύθυνση, πόλη  

τηλέφωνο, fax, e-mail  

 

                                                ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

                                             Προς την 

                                                Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών Δήμου Δράμας 

                                              για την   

 

                                         «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware,  Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη        

στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)» 

 

                                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   29457 / 2019  

 
                                                    Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού  

                                           16/10/2019 

 

                  «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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2.4.2.3. Ο ανωτέρω ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 

(α) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την 

παρούσα. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

 

(β) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

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

 
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή που κατατέθηκε 

στο πρωτόκολλο αυτής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που 

υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως 

(βλ. άρθρο 96 παρ. 5 Ν. 4412/2016). 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

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

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

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

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

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, 

μονογράψει και σφραγίσει την διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής. 

2.4.2.9. Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός 

φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 

στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του Παραρτήματος III, όπως προβλέπεται 

στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης και το υποβάλλουν υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. 

Ο κάθε προσφέρων συμπληρώνει ένα (1) μόνο ΤΕΥΔ για το σύνολο των Τμημάτων για τα οποία 
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προτίθεται να καταθέσει προσφορά. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν.4605/2019 το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19). 

 

2.4.3.2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ’ αριθμ. 14/2019 μελέτης του Τμήματος ΤΠΕ της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής καθώς και το κεφάλαιο «Τεχνική περιγραφή – 

Προδιαγραφές» των Παραρτημάτων της διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 

των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι. 

Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική για κάθε τμήμα Α,Β,Γ,Δ και Ε  και θα πρέπει με 

πληρότητα και σαφήνεια να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

I. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού με πλήρη στοιχεία – απλά 
τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενων προϊόντων, με την ονομασία του εργοστασίου 
παραγωγής, κλπ. 

 

II. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται: 
1. Όλα τα είδη της προμήθειας είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, 

κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, συνοδεύονται από τις 

ζητούμενες άδειας (όπου εφίσταται) και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, 
όπως αναφέρονται αναλυτικότερα για το καθένα από αυτά στο Παράρτημα I 

(Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού / Οικονομικού Αντικειμένου, ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός) καθώς και στο Παραρτήμα II (Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

III. Πιστοποιήσεις που θα συνοδεύουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, όπως αυτές αναφέρονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές.   

1. ISO 9001:2015 του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας 
των προϊόντων: 
 Τμήμα Α 

 Τ1  --  Υπολογιστές  
 Τ3  --  Εκτυπωτές COLORLASER A4 
 T4  --  Εκτυπωτές LASER Ασπρόμαυρος Α4 

 Τ5  --  LASER A3 Έγχρωμος 
 Τ6  --  Σαρωτής Α3 

 Τ8  --  PLOTTER A0 
 T9  --  Επέκταση συσκευής δικτυακής λήψης αντιγράφων ασφαλείας – 

NAS 

 

2. ISO 9001:2015 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του 
εξοπλισμού 

 Τμήμα Α 

 Τ7  --  Ηχεία 
 Τ9  --  Σκληρός Δίσκος 
 Τ13  --  Μητρικές Κάρτες 

 
3. Πιστοποιητικό Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας των προϊόντων: 
 Τμήμα Α 

 Τ2  --  Οθόνες   
 

4. Πιστοποιητικά WEEE, RoHS, REACH: 

 Τμήμα Α 
 Τ11  --  Προδιαγραφές Συσκευής ενοποιημένης διαχείρισης 

ηλεκτρονικών απειλών – UTM 
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5. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2015, CE, RoHS 

 Τμήμα Ε 
 Τ6  --  Κεντρικοί μεταγωγείς – Switches 

 

 
6. Πιστοποιητικά CE, RoHS 

 Τμήμα Ε 
 Τ1  --  Εξοπλισμός ασύρματη ζεύξης (Κεραίες WIFI) - Γέφυρα PTP με 

ενσωματωμένη κεραία 

 T2  --  Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης Εξωτερικού Χώρου (sector) 
 T3  --  Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης Εξωτερικού Χώρου 
 T4  --  Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης Εσωτερικού Χώρου 

 T5  --  Μεταγωγέας Κεντρικού Κόμβου με δυνατότητα PoE (Power over 
Ethernet) 

 μεταφρασμένο/α στα Ελληνικά, σύμφωνα με την μελέτη του Παραρτήματος I 

 

 

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3. της παρούσας 

κριτήριο ανάθεσης. 

Τα υποδείγματα οικονομικών προσφορών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας υποβάλλονται από τον 

οικονομικό φορέα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά». 

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

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

N.4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ορισμένα 

τμήματα με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και όλα τα είδη που αναγράφονται στον 

αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος 

μόνο των ποσοτήτων των ειδών των προβλεπόμενων στη σχετική μελέτη και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά εάν δεν είναι συμπληρωμένη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του 

Δήμου και αν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας.  

 

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατό ογδόντα 

(180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 

διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
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οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 

της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου73 του Ν.4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1. Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή, σε 

δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του 

άρθρου 1.5 της παρούσας. 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 

οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής για να 

διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι στον φάκελο 

της προσφοράς αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής της) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, 

κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, με την επιφύλαξη των πτυχών 

εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Προσοχή: Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα πρέπει να προσκομίσουν την εξουσιοδότηση και την  

ταυτότητα τους στην Επιτροπή πριν συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της 

τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. Η δυνατότητα 

ενεργοποιείται μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση 

νομίμως καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίησης 

του περιεχομένου της προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη 

123/2017). 

 

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 

Επιτροπής, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, 

η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο 

πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονομικών 

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

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 

φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 

πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

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

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

και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων 

προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως 
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άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη των 

προσωρινών αναδόχων. 

 Η κατά τα ανωτέρω 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. 

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.  Η κατάθεση 

μίας και μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 και 33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα 

Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών (άρθρο 90 παρ. 1 Ν.4412/2016) η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές. 

 

3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του Ν. 4497/2017, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

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

προθεσμίας δέκα (10) 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 που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2 της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της 

διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.3 αυτής. 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») μέσα 

σε καλά σφραγισμένο φάκελο Α4 , στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

επωνυμία, διεύθυνση, πόλη  

τηλέφωνο, fax, e-mail  

 

                                                ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

                                             Προς την 

                                                Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών Δήμου Δράμας 

                                              για την   

 

                                                         «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware,  Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο        

πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)» 

 

                                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   29457 / 2019  

 

                                              Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης   

                                           ___ / ___ / 2019 

 

                  «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 

με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών.  Η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις 

που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 

79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

 

Η διαδικασία συμπλήρωσης δικαιολογητικών θα πρέπει να αναφέρεται στο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, κατά την έννοια της δικονομικής Οδηγίας 1989/665/ΕΚ όπως ισχύει, 

λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν (Βλ. παρ. 7 του άρθρ.103 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 12δ του άρθρ.43 του Ν.4605/2019) 

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

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

ii. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

iii. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iv. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 , 2.2.4 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την 

παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

Για την υποβολή εγγράφων, σε  όλες τις φάσες του διαγωνισμού, 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), 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 καθώς και ιδιωτικά έγγραφα σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρ. 80 του Ν.4412/16, τροποποίηση που επήλθε με την 

παράγραφο 7αε του άρθρου 43 του Ν. 4605/19. 

 Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά και δεν έχει αποκλειστεί οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 100 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 

του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 

 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία ένστασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται:  

α) εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης στην παρ. 3.4 της παρούσας ένσταση, 

β) μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο  

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 . Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 

3.4. Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει, 

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

ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 

γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 

του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να 

γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 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. 

 

3.5. Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 

μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από 

το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Α) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το 

συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης ή διακήρυξης. Το περιεχόμενό τους πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 

72 του Ν.4412/2016. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της σύμβασης, ή την παρέλευση του χρόνου ισχύος τους. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 

και του εκπροθέσμου. 

Β) Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή λειτουργία των αναλωσίμων ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες συν 

τρεις (3) μήνες, τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από τη αρμόδια επιτροπή. 

Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών 

ειδών και ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζημιά ή φθορά, εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία. Αν κατά τη 

σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα, ο ανάδοχος υποχρεούται 

στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο 

Δράμας. Αν κατά τη σταδιακή χρήση παρουσιαστούν ελαττωματικά προϊόντα που ξεπερνούν το 20% της 

ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση προληπτική 

αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους.  

 

4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει καθώς και τις 

τροποποιήσεις αυτού, των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι 

όροι της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης 

υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με 

τον Ν. 4412/2016. 

 

4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1.  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4.  Υπεργολαβία 

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της   

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 

στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 

κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3.  Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  

 

4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

 

4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

4.7. Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Έχουν παραδοθεί όλες οι αιτούμενες ποσότητες των ειδών μετά από τις έγγραφες παραγγελίες 

των υπηρεσιών. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα προμηθευόμενα είδη. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

διακήρυξη. 

                                                
1Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η τμηματική  πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις τμηματικές παραδόσεις των ειδών, με 

την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του 

Ν.4497/2017 και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 

κείμενη νομοθεσία. 

 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει - άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 

4412/2016 – άρθρο 44 Ν. 4605/2019). 

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

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14-3-2017 - ΦΕΚ 

Β' 969). 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 

τεύχος Β΄). 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% για αγαθά επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 - ΦΕΚ 
167/23.07.2013 τεύχος Α΄). 

Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα 
πλαίσια της Παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και 

φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της 

Προκήρυξης καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται 

με τις νέες διατάξεις. 

 

5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

εφόσον δεν εκτελέσει την ανατιθέμενη εργασία μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και στο Παράρτημα IΙ 

(Συγγραφής Υποχρεώσεων) της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) τα υλικά δεν φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση, ή του/των αναδόχων από τον/τους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή προμηθεύεται τα προς 

διανομή υλικά. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα 

σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
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στοιχεία. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το 

παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 

203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του Ν.4412/2016, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων 

να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον την αναθέτουσας αρχής μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης.  

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 

το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 

της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1. Χρόνος Παράδοση Υλικών 
 

6.1.1. Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία καθώς και η μεταφορά 

και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει 

τμηματικά, σύμφωνα με τις παραγγελίες της αρμόδιας υπηρεσίας από αρμόδια τριμελή επιτροπή (άρθρα 208 & 

209 του Ν.4412/2016). Από τη στιγμή της παραγγελίας η παράδοση θα πρέπει να γίνει άμεσα και σε σύντομο 

χρονικό διάστημα (έως 48 ώρες). Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται σε 24 ώρες το πολύ. Στον 

ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός 

επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου. 

 

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

είδους με άλλο 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 σύμφωνα με το άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016.  

 

 

6.2. Διάρκεια Σύμβασης 

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται για το: 

 Τμήμα Α σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

 Τμήμα Β σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

 Τμήμα Γ άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης 

 Τμήμα Δ άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης 

 Τμήμα Ε άμεσα από της υπογραφή της σύμβασης και εντός της προθεσμίας υλοποίησης που 

αναφέρεται στην συμφωνία επιχορήγησης. Η εν λόγω προμήθεια θεωρείται ολοκληρωμένη όταν 

περάσει ο ανάδοχος όλους τους ελέγχους από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και 

Δικτύων (INEA) και ο Δήμος Δράμας λάβει κοινοποίηση επιβεβαίωσης ότι ο Οργανισμός 

προβαίνει στην πληρωμή της εταιρείας εγκατάστασης Wi-Fi. 

 

6.3. Παραλαβή αντικειμένου Σύμβασης 

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

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 208 του ως άνω νόμου της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Τονίζεται 

ότι ο Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα από τα είδη ώστε να ελέγχεται τόσο η 

ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή 

οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, ενώ το κόστος της διενέργειας των ελέγχων 

βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 

– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 

του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

 

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο  που 

περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

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

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
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6.3.2. Μετά  την  ολοκλήρωση  της  ως  άνω  διαδικασίας  η  Επιτροπή  Παραλαβής  μπορεί:   α) να 

παραλάβει το υλικό, β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016). 

 

6.3.3.  Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει  τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. (άρθρο 209 παρ.3 του Ν.4412/2016).  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. 

 

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 

την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. (άρθρο 

209 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 46 του   άρθρου 22 του Ν. 4441/16). 

 

6.4. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

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

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

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

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 

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

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

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

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

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

κυρώσεις. 

 

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

του άρθρου 213 του Ν.4412/2016. 

 

                         Δράμα, 03 Οκτωβρίου 2019 

 

                                                Ο Αντιδήμαρχος  

                                                                                                                           Οικονομικών Υπ. Δήμου Δράμας 

 

 

              

 

                                          Εφραιμίδης Ιωάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

& Προϋπολογισμός 

 

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

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

υπόψη και τα σχετικά υπηρεσιακά που υποβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου για την κάλυψη των αντίστοιχων 

αναγκών τους:  7287/12-2-2019, 7742/15-3-2019,  8957/29-3-2019, 8998/29-3-2019, 9652/4-4-2019, 9757/3-4-2019, 

9890/5-4-2019,  9966/8-4-2019, 9670/4-4-2019, 10022/8-4-2019, 15540/5-6-2019, 15951/10-6-2019, 15994/10-6-2019 

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες για την συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων 679/2016 είναι απαραίτητη η αντικατάσταση παλαιών συσκευών πχ UTM & HY, επέκταση domain και σε 

άλλες υπηρεσίες του Δήμου και Νέος αποθηκευτικός χώρος για την συμπλήρωση του Disaster Recovery. 

 

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.  

Α/Α CPV ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HARDWARE ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 30213000-5 Υπολογιστής 6 

2 30231310-3 Οθόνη 3 

3 

30232110-8 

Εκτυπωτής Laser A4 έγχρωμος 1 

4 Εκτυπωτής Laser A4 ασπρόμαυρος  3 

5 Εκτυπωτής Laser A3 έγχρωμος 1 

6 30216110-0 Σαρωτής Α3 1 

7 30211200-3 Ηχεία (ζεύγη) 5 

8 30232140-7 Σχεδιογράφος-Plotter 1 

9 30233100-2 Συσκευή δικτυακή λήψης αντιγράφων ασφαλείας - NAS 1 

10 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων – Switch 24 1 

11 32580000-2 Συσκευή ενοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρονικών απειλών -UTM 2 

12 
30237000-9 

Σκληρός δίσκος 5 

13 Μητρική Κάρτα 2 
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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. 

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 8rd 

generation Core  i5-8500, 6 πυρήνες  

ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 

  

Α.3 Ταχύτητα Επεξεργαστή Τουλάχιστον ≥3,0 GHz   

Α.4 Cache Επεξεργαστή  ≥9 MB   

Α.5 
Κεντρική Μνήμη RAM τουλάχιστον ≥8GB τύπου DDR4-2666 

MHz 

  

Α.6 Αριθμός DIMM slots ≥2   

Α.7 
Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη 

RAM  
≥32GB 

  

Α.8 Σκληρός Δίσκος Τουλάχιστον 
≥256GB Solid State Drive 

(SSD) 

  

Α.9 Δυνατότητα για 2ο Σκληρό δίσκο ΝΑΙ   

Α.10 Κάρτα γραφικών  

Ενσωματωμένα γραφικά 

Intel UHD 630 ή 

ισοδύναμα 

  

Α.11 Κάρτα δικτύου Gigabit ΝΑΙ   

Α.12 Θύρες Επικοινωνίας Τουλάχιστον 

1 RJ-45,  

4 x USB 2.0 External ports 

4 x USB 3.1 External ports 

1 x VGA 

1 x HDMI 1.4 

1 x DisplayPort 

1 x Είσοδος Ήχου 

1 x Έξοδος Ήχου 

  

Α.13 Υποδοχές επέκτασης Τουλάχιστον 1 x PCIe x16   

Α.14 Οδηγός DVD    SLIM DVD ±RW   

Α.15 Τροφοδοτικό Εξοικονόμηση ρεύματος 
≤260Watt 

Active PFC 

  

Α.16 Πληκτρολόγιο Ελληνικό 

Microsoft ή άλλο 

συγκρίσιμης εμπορικής 

αξίας. 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Α.17 Ποντίκι 

Οπτικό  ποντίκι κύλισης 

(3 κουμπιά κύλισης) USB, 

Mouse Pad 

  

Α.18 

Λειτουργικό σύστημα  Windows 10 

Pro  64 bit ελληνικό 

προεγκαταστημένο & συνοδευόμενο 

από την άδεια χρήσης του 

ΝΑΙ 

  

Α.19 

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του 

υλικού για το υποστηριζόμενο ΛΣ σε 

ηλεκτρονική μορφή 

Επιλογές ανάκτησης ΛΣ 

ΝΑΙ 

  

Α.20 

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. 

1 χρόνος–on site 

  

Α.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 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 παραγωγική 

λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors 

κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

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 
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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 LED 

≥21.5 

  

Β.3 Ανάλυση ≥1920Χ1080  στα 60 Hz   

Β.4 

Ρυθμός Ανανέωσης (Οριζόντιο) 

Τουλάχιστον 

Ρυθμός Ανανέωσης (Κατακόρυφο) 

Τουλάχιστον 

30 – 83 KHz 

 

 

50 –76 Hz 

  

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) τουλάχιστον 1000:1/20.000.000:1 
  

Β.10 Aspect Ratio 16:9   

Β.11 

Input  

Τουλάχιστον HDMI 1.4 

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) 

ΝΑΙ 

  

Β.Π Στοιχεία ποιότητας οθόνης 

Β.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος   

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 

  

Πίνακας Τ3 

Προδιαγραφές Εκτυπωτή  COLORLASER Α4  

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Γ Εκτυπωτής LASER Α4 ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Γ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής ΝΑΙ   

Γ.2 Τύπος Εκτυπωτή ColorLaser   

Γ.3 Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης ≥ 21 σελ/λεπτό   

Γ.4 Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης ≥ 21 σελ/λεπτό   

Γ.5 Ανάλυση 600 Χ  600 dpi τουλάχιστον ΝΑΙ   

Γ.6 Προσφερόμενη μνήμη τουλάχιστον ≥ 128 ΜB   

Γ.7 Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 800 ΜΗΖ   

Γ.8 
Συνδεσιμότητα USB 2.0, 

Ethernet/LAN 
ΝΑΙ 

  

Γ.9 Κασέτα τροφοδοσίας Α4  ≥ 250 φύλλα   

Γ.10 Χωρητικότητα εξόδου ≥ 100 φύλλα   

Γ.11 
Μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων 

σελίδων ανά μήνα duty cycle 
≥ 30.000 σελίδες 

  

Γ.12 
Έξοδος πρώτης σελίδας 

(ασπρόμαυρη/έγχρωμη, A4) 
≤12.50 sec 

  

Γ.13 
Να αναφερθούν οι βασικές γλώσσες 

εκτυπωτή 
ΝΑΙ 

  

Γ.14 
Οθόνη προβολής πληροφοριών 

2line - LCD 
NAI 

  

Γ.15 
Θα συνοδεύεται από καλώδια 

σύνδεσης, cd εγκατάστασης και toner 
ΝΑΙ 

  

Γ.16 

Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit), Windows 

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

  

Γ.Π Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή 

Γ.Π.1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον 
1 έτος 

  

Γ.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 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 

  

 

Πίνακας Τ4 

Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ A4  

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Δ Εκτυπωτής LASER  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ  

Δ.1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος εκτυπωτή 
ΝΑΙ 

  

Δ.2 Ανάλυση 1200 x 1200 dpi  ΝΑΙ   

Δ.3 Ταχύτητα εκτύπωσης  ≥ 34 PPM   

Δ.4 
Να αναφερθούν οι βασικές γλώσσες 

εκτυπωτή 
NAI 

  

Δ.5 Μνήμη ≥ 64MB   
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Δ.6 Χρόνος πρώτης εκτύπωσης ≤ 8.5 sec   

Δ.7 
Δίσκος εισόδου  250 φύλλων 

τουλάχιστον 
ΝΑΙ 

  

Δ.8 Οθόνη προβολής πληροφοριών ΝΑΙ   

Δ.9 
Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης 

διπλής όψης 
ΝΑΙ 

  

Δ.10 
Συνδεσιμότητα Ethernet/LAN, USB 

τουλάχιστον 
ΝΑΙ 

  

Δ.11 
Θα συνοδεύεται από καλώδια 

σύνδεσης, cd εγκατάστασης  και toner 
ΝΑΙ 

  

Δ.12 

Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit), Windows 

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

Windows Vista , Windows XP  

ΝΑΙ 

  

Δ.Π Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή 

Δ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος   

Δ.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 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  LASER Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ  

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ε Εκτυπωτής LASER Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ 

Ε.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής ΝΑΙ   

Ε.2 Τύπος Εκτυπωτή ColorLaser Α3   

Ε.3 
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης 

εκτύπωσης Α4 τουλάχιστον 
≥ 20 σελ/λεπτό 

  

Ε.4 
Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης 

σελίδας ασπρόμαυρης/έγχρωμης 
≤ 14.5 sec 

  

Ε.5 
Ανάλυση 600 Χ 600 dpi  

τουλάχιστον 
ΝΑΙ 

  

Ε.6 Προσφερόμενη μνήμη ≥ 192 ΜB   

Ε.7 
Συνδεσιμότητα USB 2.0, 

Ethernet/LAN 
ΝΑΙ 

  

Ε.8 Χωρητικότητα εξόδου ≥ 250 φύλλα   

Ε.9 
Μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων 

σελίδων ανά μήνα duty cycle 
≥ 75.000 σελίδες 

  

Ε.10 
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή 

τουλάχιστον 

PCL 6, PCL 5c 

 

  

Ε.11 Οθόνη προβολής πληροφοριών  NAI   

Ε.12 
Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης 

διπλής όψης 
NAI 
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ε.13 

Θα συνοδεύεται από καλώδια 

σύνδεσης, cd εγκατάστασης και toner 

 
ΝΑΙ 

  

Ε.14 

Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10, Windows 8, Windows 7 

(32 bit/ 64 bit) 
NAI 

  

Ε.Π Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή 

Ε.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  1 έτος   

Ε.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 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 Σαρωτή Α3 

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

ΣΤ Εκτυπωτής Σαρωτή Α3 

ΣΤ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής  ΝΑΙ   

ΣΤ.2 Τύπος σαρωτή color Flatbed ΝΑΙ   

ΣΤ.3 Τύπος αισθητήρα CIS   

ΣΤ.4 Βάθος χρωμάτων εισόδου (έγχρωμο) ≥48bit   

ΣΤ.5 
Ανάλυση οπτικής σάρωσης  

1200 x 1200 pixel 
NAI 

  

ΣΤ.6 
Ταχύτητα σάρωσης A3 /έγχρωμη 

Ταχύτητα σάρωσης A3 /B&W 

≤15 sec/σελ 

≤9 sec/σελ 

  

ΣΤ.7 Συνδεσιμότητα USB 2.0 ΝΑΙ   

ΣΤ.8 Μορφή αρχείων σάρωσης τουλάχιστον  TIF,  JPG, PDF   

ΣΤ.9 
Θα συνοδεύεται από όλα τα  καλώδια 

σύνδεσης και cd εγκατάστασης 
ΝΑΙ 

  

ΣΤ.10 

Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit), Windows 

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

Vista , Windows XP 

ΝΑΙ 

  

ΣΤ.11 

Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων OCR , δυνατότητα 

επεξεργασίας στα αρχεία σάρωσης.  

NAI 

  

ΣΤ.Π Στοιχεία ποιότητας σαρωτή 

ΣΤ.Π.

1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας  1 έτος 

  

ΣΤ.Π.

2 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα 

πιστοποιητικά ποιότητας του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

ΣΤ.Π.

3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

 

 

Πίνακας Τ7 

Προδιαγραφές Ηχείων  

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ζ Ηχεία 

Ζ.1 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 

κατασκευής 
ΝΑΙ 

  

Ζ.2 Συνολική Ισχύς ≥6W   

Ζ.3 Κανάλια τουλάχιστον 2.0   

Ζ.4 Τύπος Σύνδεσης  USB   

Ζ.Π 
Στοιχεία Ποιότητας Ηχείων 

Ζ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος   

Ζ.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά 

ποιότητας του εξοπλισμού   

ΝΑΙ 

  

 

 

Πίνακας Τ8 

Προδιαγραφές Σχεδιογράφου -(Plotter) Α0 

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Η 

 

Σχεδιογράφου  - (Plotter) Α0    

Η.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής ΝΑΙ   

Η.2 Τύπος Plotter A0 ΝΑΙ   

Η.3 Μέγιστο Μέγεθος Ρολού/Χαρτιού 36   

Η.4 
Μέγιστη Ανάλυση Εκτύπωσης 

Τουλάχιστον 
2400x1200 dpi 

  

Η.5 Ταχύτητα Εκτύπωσης  ≥31sec/page   

Η.6 Αριθμός αναλωσίμων ≥4   

Η.7 Μνήμη ≥1GB   

Η.8 
Συνδεσιμότητα USB 2.0, Fast Ethernet, 

Wi-Fi Τουλάχιστον 
ΝΑΙ 

  

Η.9 
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή 

τουλάχιστον 

HP-GL/2,  

 HP RTL 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Η.10 

Θα συνοδεύεται από καλώδια 

σύνδεσης, cd εγκατάστασης –οδηγίες 

και αναλώσιμα 

ΝΑΙ 

  

Η.11 

Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10, Windows 8, Windows 7 

(32 bit/ 64 bit) 

ΝΑΙ 

  

Η.Π Στοιχεία ποιότητας σχεδιογράφου Α0 

Η.Π.1 Εγγύηση 1  έτος   

Η.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 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 

  

Πίνακας Τ9 

Προδιαγραφές Επέκτασης συσκευής δικτυακής λήψης αντιγράφων ασφαλείας – NAS 

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Θ Επέκταση συσκευής δικτυακής λήψης αντιγράφων ασφαλείας - NAS 

Θ.1 
Η επέκταση να είναι συμβατή με 

QNAP TS-873-8G 
ΝΑΙ 

  

Θ.2 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 

κατασκευής 
ΝΑΙ 

  

Θ.3 Τύπος συσκευής Tower   

Θ.4 Επεξεργαστής Τύπος 
Micro processor with 

hardware RAID 

  

Θ.5 Συνδεσιμότητα 
1 x Type-C  USB 3.1 

Gen 1 

  

Θ.6 
Θέσεις Σκληρών Δίσκων ανά μονάδα 

επέκτασης 
≥ 4 

  

Θ.7 Υποστηριζόμενοι Δίσκοι 

3.5-inch SATA hard 

disk drives 

2.5-inch SATA hard 

disk drives 

2.5-inch SATA solid 

state drives 

  

Θ.8 Δυνατότητα Hot-Swap των Δίσκων ΝΑΙ   

Θ.9 
Δυνατότητα κλειδώματος των drive 

bay με κλειδί 
ΝΑΙ 

  

Θ.10 

Κουμπί Eject για την αποσύνδεση της 

μονάδας επέκτασης από την κεντρική 

μονάδα NAS 

ΝΑΙ 

  

Θ.11 Κουμπί One Touch Copy για άμεση 

αντιγραφή δεδομένων στο την μονάδα 

επέκτασης στην κεντρική μονάδα NAS 

ΝΑΙ 

  

Θ.12 Να συνοδεύεται από μια κάρτα PCIe 

για τοποθέτηση στην κεντρική μονάδα 
ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

NAS η οποία να διαθέτει 2 θύρες USB 

3.1 Gen 2 10Gbps Type-A 

Θ.13 Να συνοδεύεται από καλώδιο USB 

Type-C to USB Type A για σύνδεση 

με την κεντρική μονάδα NAS 

ΝΑΙ 

  

Θ.Π Στοιχεία Ποιότητας Επέκτασης συσκευής δικτυακής λήψης αντιγράφων ασφαλείας - NAS 

Θ.Π.

1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη carry-in 

  

Θ.Π.

2 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα 

πιστοποιητικά ποιότητας του 

μηχανήματος  

ΝΑΙ 

  

Θ.Π.

3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ 

  

Πίνακας Τ10 

Προδιαγραφές Μεταγωγέας δεδομένων(24) – Switch_24 

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ι Μεταγωγέας δεδομένων(24) –Switch_24  

Ι.1 

Αρθρωτή αρχιτεκτονική με δυνατότητα 

επέκτασης με την προσθήκη καρτών 

και πλαίσιο κατάλληλο ώστε να 

εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”, 1RU 

ΝΑΙ 

  

Ι.2 

Switched θύρες Gigabit Ethernet 

10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας 

των οποίων να επιλέγεται αυτόματα. Οι 

εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX 

ικανότητα 

24 

  

Ι.3 

Θύρα (console) τύπου RJ-45 για out-

of-band διαχείριση (Configuration & 

Management) μέσω τερματικού 

τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με 

χρήση modem) 

1 

  

Ι.4 
Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου 

επικοινωνίας (Backplane bandwidth) 
≥ 92 Gbps 

  

Ι.5 
Συνολική ταχύτητα μεταγωγής 

πακέτων 
≥ 68,4 Mbps 

  

Ι.6 

Μνήμη 

DRAM 

Flash Memory 

≥ 4 GB 

≥ 2 GB 

  

Ι.7 

Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων 

MAC διευθύνσεων για Bridging και 

Filtering για όλο το switch 

≥ 32.000 

  

Ι.8 
Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων 

IPv4 routes ≥24.000 
  

Ι.9 

Υποστήριξη των ακολούθων 

πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά 

την παράδοση του εξοπλισμού): 

ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

• IEEE 802.1as  

• IEEE 802.1s  

• IEEE 802.1w  

• IEEE 802.11  

• IEEE 802.1x  

• IEEE 802.1x-Rev  

• IEEE 802.3ad  

• IEEE 802.3af  

• IEEE 802.3at  

• IEEE 802.3bz  

• IEEE 802.3x full duplex on 

10BASE-T, 100BASE-TX, and 

1000BASE-T ports  

• IEEE 802.1D Spanning Tree 

Protocol  

• IEEE 802.1p CoS prioritization  

• IEEE 802.1Qat Stream Reservation 

Protocol  

• IEEE 802.1Qav  

• IEEE 802.1Q VLAN  

• IEEE 802.3 10BASE-T specification  

• IEEE 802.3u 100BASE-TX 

specification  

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T 

specification  

• IEEE 802.3z 1000BASE-X 

specification  

• RMON I and II standards  

SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3 

Ι.10 

Δυνατότητα συνδυασμού τουλάχιστον 

οκτώ θυρών 10/100/1000BaseT σε μια 

λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας 

τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για 

σύνδεση σε άλλο switch βάση του 

προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad 

Υποστήριξη της παραπάνω 

δυνατότητας σε τουλάχιστον δώδεκα 

(12) ομάδες για όλο το switch 

ταχύτητας τουλάχιστον 2 Gbps full 

duplex. 

ΝΑΙ 

  

Ι.11 Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs ≥4000   

Ι.12 

Υποστήριξη MTU (Maximum 

Transmission Unit) για τις Gigabit 

Ethernet θύρες. 

≥ 9000 bytes 

  

Ι.13 

Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης 

(stacking) τουλάχιστον 9 μεταγωγέων 

σε μια λογική ενότητα η οποία να είναι 

ενιαία διαχειρίσιμη. 

Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει 

δίαυλο επικοινωνίας εύρους ζώνης 

τουλάχιστον 480 Gbps. 

Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης 

μεταγωγέα στην στοίβα. Να 

υποστηρίζεται αυτόματος έλεγχος και  

ενημέρωση τόσο του λειτουργικού όσο 

και της διάρθρωσης του νέου μέλους 

της στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με 

ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

αυτά του συνόλου των μεταγωγέων 

που την αποτελούν. 

Ι.14 

Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους 

στη στοίβα (master) ώστε όταν 

αναβαθμίζεται το λειτουργικού του 

κυρίου μέλους να αναβαθμίζεται 

αυτόματα το λειτουργικού όλων των 

υπόλοιπων μελών. 

Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας 

λογικών συνδέσεων (Fast Pipes) με 

θύρες εντός της στοίβας όχι 

απαραίτητα ευρισκόμενες στον ίδιο 

μεταγωγέα 

Υποστήριξη προσθήκης και 

διαμόρφωσης VLAN χωρίς 

επανεκκίνηση του μεταγωγέα 

Υποστήριξη στατικού IP routing 

ΝΑΙ 

  

Ι.15 

Υποστήριξη 802.1p CoS  και 

Differentiated Services Code Point 

field (DSCP) για (α) κατηγοριοποίηση 

των εισερχόμενων πακέτων ανά πόρτα 

και (β) επαναπροσδιορισμό της 

προτεραιότητας των εισερχόμενων 

πακέτων βάση πληροφορίας επιπέδων 

2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ 

ελάχιστον: 

MAC και ΙΡ διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη 

TCP και UDP πόρτα πηγής και 

προορισμού 

ΝΑΙ 

  

Ι.16 

Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων 

επίβλεψης (policers) με στόχο τον 

περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης 

και τη διαμόρφωση της εξερχόμενης με 

βάση: 

MAC και IP διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη 

TCP και UDP πόρτα πηγής και 

προορισμού 

ΝΑΙ 

  

Ι.17 

 

Υποστηριζόμενος αριθμός policers 

εισερχόμενης κίνησης ανά μεταγωγέα 
≥ 2000 

  

Ε.18 Υποστήριξη Bridge MIB  ΝΑΙ   

Ε.19 

Δυνατότητα υποστήριξης 

ενσωματωμένης εφεδρικής 

τροφοδοσίας 

Υποστήριξη ενοποίησης του 

μηχανισμού τροφοδοσίας των 

μεταγωγέων σε επίπεδο στοίβας, ώστε 

σε περίπτωση αποτυχίας τροφοδοτικού 

οποιουδήποτε μεταγωγέα, μέλους της 

στοίβας, να μην διακόπτεται η 

λειτουργία του, εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμο power budget εντός της 

στοίβας. 

ΝΑΙ 

  

Ε.20 

Να συνοδεύεται από 2 τροφοδοτικά τα 

οποία να διαθέτουν δυνατότητα 

αλλαγής εν λειτουργία 

ΝΑΙ 

  

Ε.21 

Να συνοδεύεται από 3 ανεμιστήρες οι 

οποίοι να διαθέτουν  δυνατότητα 

αλλαγής εν λειτουργία 

ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ε.22 

Να υποστηρίζονται οι ακόλουθοι 

μηχανισμοί ασφάλειας: 

• Ασφάλεια σε επίπεδο θυρών με 

περιορισμό του αριθμού των 

γνωστών MAC διευθύνσεων για 

αποτροπή MAC flooding 

• DHCP snooping για την αποτροπή 

επιθέθεων τύπου ARP poisoning 

• Dynamic ARP inspection (DAI) 

• IP source guard με τη δημιουργία 

πίνακα αντιστοίχισης IP και MAC 

διεύθυνσης 

• Unicast Reverse Path Forwarding 

(uRPF) 

• Ευέλικτη αυθεντικοποίηση με χρήση 

πολλαπλών μηχανισμών, 

συμπεριλαμβανομένων των 802.1X, 

MAC authentication bypass και web 

authentication 

• Privat LAN edge για την προστασία 

και απομόνωση μεταξύ των θυρών 

του swtich. 

• Multidomain authentication για την 

ταυτόχρονη αυθεντικοποίηση 

τηλεφώνων IP και υπολογιστών 

στην ίδια θύρα και την τοποθέτηση 

στα ανάλογα VLAN φωνής και 

δεδομένων 

• MAC address notification για την 

ενημέρωση των διαχειριστών 

σχετικά με την προσθήκη ή την 

αφαίρεση χρηστών στο δίκτυο 

• IGMP filtering 

• Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά 

θύρα για κίνηση επιπέδου 2 

• Secure Shell (SSH) Protocol, 

Kerberos, and Simple Network 

Management Protocol Version 3 

(SNMPv3) 

• TACACS+ και RADIUS 

πιστοποίηση των χρηστών για 

πρόσβαση στο  μεταγωγέα 

• Bridge protocol data unit (BPDU) 

Guard  

• Spanning Tree Root Guard (STRG) 

ΝΑΙ 

  

Ε.23 MTBF ≥300.000 Ώρες   

Ε.24 

UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 

60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, 

CCC, CE Marking 

ΝΑΙ 

  

Ε.25 

Να συνοδεύεται από κάρτα / module 

δικτύου που να προσθέτει τέσσερις (4) 

θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP οι 

οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τα 

πρωτόκολλα  

1000BaseSX,1000BaseLX/LH και 

1000BaseZX ενσωματωμένες κατά την 

παράδοση σε πλήρη λειτουργία και του 

ιδίου κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ε.26 

Να συνοδεύεται από ένα (1) SFP 

tranceiver 1000BASE-SX 

τοποθετημένο στην παραπάνω κάρτα / 

module δικτύου  

ΝΑΙ 

  

Ε.Π Στοιχεία ποιότητας switch 

Ε.Π.1 
Εγγύηση Limited Life-time 

Warranty 

  

Ε.Π.2 Πιστοποιητικά ασφάλειας κλπ ΝΑΙ   

Ε.Π.3 Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

Πίνακας Τ11 

Προδιαγραφές Συσκευής ενοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρονικών απειλών – UTM 

 

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

ΙΑ Συσκευής ενοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρονικών απειλών - UTM 

ΙΑ.1 

Η λειτουργικότητα Firewall πρέπει να 

υλοποιείται σε εξειδικευμένο 

hardware. 

ΝΑΙ 

  

ΙΑ.2 Ρυθμαπόδοση (Throughput) ≥ 390 Mbps   

ΙΑ.3 Ρυθμαπόδοση VPN ≥ 140 Mbps   

ΙΑ.4 

Aυτόνομη υποστήριξη, ή σε 

συνεργασία με άλλο λογισμικό 

υπηρεσιών content filtering, Antispam, 

Antivirus, IPS και Application Control 

ΝΑΙ 

  

ΙΑ.5 Ρυθμαπόδοση Antivirus (Throughput) ≥ 110 Mbps   

ΙΑ.6 
Ρυθμαπόδοση Intrusion Prevention 

System – IPS  (Throughput) 
≥ 150 Mbps 

  

ΙΑ.7 
Ρυθμαπόδοση με ενεργοποιημένες όλες 

τις υπηρεσίες UTM  
≥ 85 Mbps 

  

ΙΑ.8 Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων ≥ 90.000   

ΙΑ.9 Αριθμός Ethernet θυρών 10/100/1000. ≥ 3   

ΙΑ.10 
Ελάχιστος αριθμός θυρών που να 

μπορούν να ρυθμιστούν ως WAN 
≥ 2 

  

ΙΑ.11 Υποστήριξη Mobile VPN καναλιών ≥ 5   

ΙΑ.12 
Να διαθέτει μηχανισμό προστασίας 

από επιθέσεις Phishing 
NAI 

  

ΙΑ.13 
Ο μηχανισμός Antispam να προσφέρει 

και τη δυνατότητα καραντίνας 
ΝΑΙ 

  

ΙΑ.14 Υποστήριξη Stateful Packet Inspection ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

ΙΑ.15 
Υποστήριξη εικονικών interfaces 

(VLANs) 
≥ 10 

  

ΙΑ.16 

Υποστήριξη πρωτοκόλλων 

πιστοποίησης χρηστών. Να 

αναφερθούν τα πρωτόκολλα που 

υποστηρίζονται 

ΝΑΙ 

  

ΙΑ.17 
Δυνατότητα επιθεώρησης σε βάθος 

(Deep Packet Inspection) 
ΝΑΙ 

  

ΙΑ.18 
Συνεργασία με Active Directory για 

πιστοποίηση των χρηστών 
ΝΑΙ 

  

ΙΑ.19 
Να αναφερθούν οι τρόποι διαχείρισης 

του συστήματος 
ΝΑΙ 

  

1Α.20 

Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω 

command line interface (CLI) /και 

διαχείριση μέσω γραφικού 

περιβάλλοντος (Web Based) 

ΝΑΙ 

  

ΙΑ.21 

Υποστήριξη καταγραφής της 

κατανάλωσης του Bandwidth, και του 

όγκου των δεδομένων ανά σύνδεση, 

χρήστη, πρωτόκολλο, source, 

destination σε πραγματικό χρόνο μe 

δυνατότητα φιλτραρίσματος των 

αποτελεσμάτων 

ΝΑΙ 

  

ΙΑ.22 

Υποστήριξη περιορισμού ή 

αποκλεισμού σε πραγματικό χρόνο, 

διασύνδεσης, σε επίπεδο source ή 

destination 

ΝΑΙ 

  

ΙΑ.23 

Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων 

(logging) με δυνατότητα τοπικού 

φιλτραρίσματος των αρχείων 

συμβάντων (logs) 

ΝΑΙ 

  

ΙΑ.24 
Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP 

v2 και v3 
ΝΑΙ 

  

ΙΑ.Π Στοιχεία ποιότητας συσκευής ενοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρονικών απειλών – UTM 

ΙΑ.Π.

1 

Υποστήριξη κατασκευαστικών 

standards και certifications 

τουλάχιστον 

WEEE, RoHS, REACH 

  

ΙΑ.Π.

2 

Να συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης 

αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη  

ημέρα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή 

λογισμικού, καθώς και τεχνική 

υποστήριξη από τον κατασκευαστή 

24x7 για 3 έτη από την ημερομηνία 

προμήθειας. 

ΝΑΙ 

  

ΙΑ.Π.

3 

Να συνοδεύεται  από τις κατάλληλες 

άδειες τουλάχιστον 3 ετών, για 

συνεχείς ενημερώσεις όλων των 

βάσεων, του λειτουργικού και  των 

υπηρεσιών UTM. 

NAI 

  

ΙΑ.Π.

4 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

NAI 
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Πίνακας Τ12 

Προδιαγραφές Σκληρών Δίσκων 

 

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

ΙΒ Σκληρός Δίσκος 

ΙΒ.1 Χωρητικότητα ≥ 6 TB   

ΙΒ.2 Τύπος Προσφερόμενου Δίσκου 

3.5-inch SATA 6Gbps 

κατάλληλοι για χρήση 

σε συσκευές NAS 

  

ΙΒ.3 
Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου 

Τουλάχιστον 
7200 rpm 

  

ΙΒ.4 

Μέγιστος Ρυθμός Μετάδοσης 

Δεδομένων Προσφερόμενων Δίσκων 

-Interface Access Speed 

-Max. Sustained Transfer Rate OD 

6 Gb/s 

195 MB/s 

  

ΙΒ.5 

Mean Time Between Failures 

(MTBF) προσφερόμενων σκληρών 

δίσκων 

1.000.000 ώρες 

  

ΙΒ.Π Στοιχεία Ποιότητας Σκληρού Δίσκου 

ΙΒ.Π.1 Εγγύηση 3 έτη   

ΙΒ.Π.2 

Να συνοδεύεται από υπηρεσία 

ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση 

προβλήματος του δίσκου 

3 έτη 

  

ΙΒ.Π.3 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά 

ποιότητας  

ΝΑΙ 

  

ΙΒ.Π.4 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του 

ΝΑΙ 

  

 

Πίνακας Τ13 

Προδιαγραφές Μητρικής Κάρτας 

 

α/α Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

ΙΓ Μητρική Κάρτα 

ΙΓ.1 
Να αναφερθεί μοντέλο και  

Εταιρεία κατασκευής  
ΝΑΙ 

  

ΙΓ.2 Μέγεθος ΑΤΧ   

ΙΓ.3 Τύπος  Desktop   

ΙΓ.4  Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές Intel   

ΙΓ.5 Μοντέλα επεξεργαστών 

Celeron Dual Core, 

Core i3, Core i5, Core 

i7, Pentium Dual Core, 
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Xeon 

ΙΓ.6 Υποστηριζόμενη Γενιά Haswell   

ΙΓ.7 Socket Επεξεργαστή 1150   

ΙΓ.8 Μοντέλο Chipset Intel H81   

ΙΓ.9 Τύπος Μνήμης  DDR3   

ΙΓ.10 Πλήθος Πλήθος   

ΙΓ.11 2 DIMM Slots 2 DIMM Slots   

ΙΓ.12 Ταχύτητες Μνήμης 
1066 MHz, 1333 MHz, 

1600 MHz 

  

ΙΓ.13 Λειτουργία Μνήμης Dual Channel   

ΙΓ.14 
Εσωτερικές Συνδέσεις 

PCI Express x16 2.0 
1 Slot 

  

ΙΓ.15 Πλήθος SATA II 3Gb/s 2 Port   

ΙΓ.16 Πλήθος SATA III 6Gb/s 2 Port   

ΙΓ.17 
Εξωτερικές Συνδέσεις  

Πίσω Έξοδοι USB 2.0 
2 

  

ΙΓ.18 Πίσω Έξοδοι USB 3.0 2   

ΙΓ.19 Τύπος USB USB-A   

ΙΓ.20 Ethernet (LAN) 1   

ΙΓ.21 Λοιπές Εξωτερικές Συνδέσεις HDMI, VGA   

ΙΓ.22 Κανάλια Κάρτας Ήχου 5.1   

ΙΓ.23 Onboard Κάρτα Γραφικών ΝΑΙ   

Ι.Π Στοιχεία Ποιότητας Μητρικής Κάρτας 

ΙΓ.Π.1 Εγγύηση 1 έτος   

ΙΓ.Π.2 
Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο 

λειτουργίας 
ΝΑΙ 

  

ΙΓ.Π.3 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά 

ποιότητας της 

ΝΑΙ 

  

Ι.Π.4 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

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

υπόψη τα σχετικά υπηρεσιακά που υποβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου για την κάλυψη των αντίστοιχων 

αναγκών τους: 

8957/29-3-2019, 10022/8-4-2019, 15951/10-6-2019,  15994/10-6-2019 

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες για την συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων 679/2016  την περαιτέρω ασφάλεια, αναβάθμιση και την εναρμόνιση σε αυτόν με  νέες εκδόσεις λογισμικών, 

κατάλληλων νέων plugin για την ιστοσελίδα και κατάλληλο λογισμικό για την πραγματοποίηση  επέκτασης domain 

server και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου εκτός των κτηρίων  Παλιού & Νέου Δημαρχείου. 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

48300000-1 

Adobe Acrobat Pro τελευταίας έκδοσης  (perpetual licence) 2 

2 OfficeStd τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 3 

3 OfficeProPlus τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 2 

4 48000000-8 
Migration from TeamViewer Corporate 11 to TeamViewer Corporate 

Subscription  τελευταίας έκδοσης συνδρομή για 1 χρόνo 

1 

5 

48900000-7 

WinSvrSTDCore  τελευταίας έκδοσης  OLP 16Lic NL Gov CoreLic (9EM-

00670) 

1 

6 WinSvrCAL τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov DvcCAL (R18-05785) 45 

7 GDPR Cookie Consent Plugin (Single Site) (1 χρόνο) 1 
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Για την επέκταση domain server είναι απαραίτητη η προμήθεια νέας έκδοσης λογισμικού συστήματος 

διακομιστών MS Windows Server Government άδεια, εφάπαξ αγοράς και δικαιώματος νέων εκδόσεων. Η άδεια του 

Windows Server αδειοδοτεί υπάρχον φυσικό server, με δυνατότητα αδειοδότησης τους 16 φυσικούς πυρήνες. Η προς 

προμήθεια άδεια προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος σε 1 φυσικό μηχάνημα και 2 

εικονικές μηχανές. Οι άδειες WinSvrCAL τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov DvcCAL θα χρησιμοποιηθούν για την 

πρόσβαση στον παραπάνω server 45 υπολογιστών. 

Προμήθεια προγράμματος επεξεργασίας pdf Adobe Acrobat Pro τελευταίας έκδοσης  (TLP) Single User AOO 

Licence Win/Mac (GOV) (ESD) (65280356AF01A00) για δύο θέσεις. 

Τέλος 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  

 
 

 

ΤΜΗΜΑ Γ  

 
Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ενεργοποίηση – προμήθεια νέων ετήσιων εκδόσεων, ισχύος από 5-10-

2019 έως 4-10-2020, για τα παρακάτω λογισμικά του συστήματος πολιτικής ασφαλείας:   

 

Τα παραπάνω τα οποία αποτελούν εξειδικευμένα λογισμικά των οποίων η ενεργοποίηση-διαχείριση γίνεται από 

πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές, συνεργάτες και  είναι απαραίτητα για την διασφάλιση της ανάγκης να 

υπάρχουν όσο γίνεται πιο σύγχρονες και ενημερωμένες εκδόσεις όλων των προγραμμάτων, επεκτάσεις εγγύησης και 

υποστήριξης αυτών, που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος πολιτικής ασφαλείας  του Δήμου Δράμας 

συμμορφούμενη και στις επιταγές του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 

2016/679) καθώς και οδηγιών της Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών για 

αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας όπως να κρατιούνται ενημερωμένα τα συστήματά  (upgrades, updates, patches), 

να χρησιμοποιείτε πάντα ενημερωμένο πρόγραμμα αντιικής προστασίας σε κάθε ΗΥ & Server, δημιουργούμε κανόνες 

πρόσβασης/εκτέλεσης σε αρχεία (access control & user privileges), να εφαρμόζουμε  anti-spam λογισμικό κλπ. 

 

Αναλυτικά προβλέπονται: 

   Η ενεργοποίηση – παραχώρηση δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων ετήσιων εκδόσεων των παραπάνω 

λογισμικών για την σωστή λειτουργία του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας. 

 Ειδικότερα η ανανέωση του Trend Micro Worry-Free απαιτείται για την εξασφάλιση πρόσβασης σε 

ενημερωμένες λίστες ηλεκτρονικών “υπογραφών” κακόβουλου λογισμικού για συνεχή προστασία από σύγχρονες 

ηλεκτρονικές απειλές όπως ιοί, Trojan, worm κ.α. όπως και την γενικότερη πρόσβαση σε ενημερώσεις που καθιστούν 

συμβατό το λογισμικό προστασίας με τις νεότερες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων Windows της Microsoft. 

Επίσης για το Watchguard γίνεται ανανέωση των παρακάτω υπηρεσιών: 

 Έλεγχος πρόσβασης εφαρμογών (Application Control): Προσδιορισμός των εφαρμογών και 

προγραμμάτων που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο μπλοκάρεται η 

πρόσβαση σε κατηγορίες εφαρμογών όπως εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων (instant messaging – πχ 

Windows Live Messenger), κτλ. 

 Έλεγχος πρόσβασης σε ιστοσελίδες βάσει στοιχείων που συλλέγονται από το διαδίκτυο (Web 

Reputation). Έτσι μπορεί να αποτραπεί η πρόσβαση σε ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόμενο είναι 

γνωστό ότι μπορεί να περιέχει κακόβουλο λογισμικό. 

8 BackWPup Pro(Standard) (1 χρόνο) 1 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

48700000-5 

Watchguard Firebox M200 1-yr Security Software Suite 1 

2 
Trend Micro Worry-Free Standard – Ανανέωση Άδειες  για 1 χρόνο από την 

ημερομηνία λήξης 
201 

3 
Trend Micro Worry-Free Business Security Services -Ανανέωση Άδειες για 1 

χρόνο από την ημερομηνία λήξης 
55 

4 

Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 

2 processors per host) (1 χρόνος υποστήριξη και οποιαδήποτε ρήτρα προκύψει 

από την λήξη του υπάρχοντος συμβολαίου) 

1 

mailto:dhmos-dramas@dra.forthnet.gr
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 Έλεγχος πρόσβασης σε ιστοσελίδες βάσει περιεχομένου (WebBlocker). Αποτροπή πρόσβασης σε 

ιστοσελίδες ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που διακινούν. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

μπλοκαριστούν ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου, τζόγου, κοινωνικής δικτύωσης κτλ. 

 Υπηρεσία πρόληψης εισβολών (IPS – Intrusion Prevention Service). Εντοπισμός αποπειρών εισβολής 

από το διαδίκτυο στο εσωτερικό δίκτυο βάσει συνεχώς ανανεωνόμενων ηλεκτρονικών υπογραφών / 

ιχνών και αποτροπή τους. Αποτροπή επιθέσεων τύπου άρνησης υπηρεσίας κτλ. 

 Επέκταση της υπηρεσίας αντικατάστασης της συσκευής M200 εντός μιας εργάσιμης ημέρας σε 

περίπτωση εντοπισμού βλάβης 

Η ανανέωση του VMware vSphere Essentials Plus Kit περιλαμβάνει τις ανανεώσεις  όλου του πακέτου 

εφαρμογών του πακέτου Essentials Plus: 

- VMware vSphere Storage Appliance for Essentials Plus, 

- VMware Data Protection, 

- VMware High Availability (HA), 

- VMware vMotion, 

- VMware vStorage APIs, 

- VMware vShield Zones, 

- VMware vShield Endpoint, 

- VMware Replication. 

Οι ανανεώσεις αυτές του VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts εξυπηρετούν στην υποστήριξη νέων 

συστατικών διαχείρισης επίλυσης προβλημάτων για την εικονικοποίηση των φυσικών διακομιστών, διατηρώντας 

ταυτόχρονα την υψηλή διαθεσιμότητα και προστασία των δεδομένων τους. 

 Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό 

της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). 

 

Τέλος για τις συγκεκριμένες άδειες που αφορούν στην προμήθεια των παραπάνω, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

καταχωρήσει την προς προμήθεια άδεια χρήσης στο ενεργό συμβόλαιο που υπάρχει μεταξύ του Δήμου Δράμας  και  των 

αντίστοιχων εταιρειών. 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

 
Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ενεργοποίηση – προμήθεια νέων εκδόσεων   για τις παρακάτω 

εφαρμογές της SingularLogic:   

 

Α/Α Περιγραφή Λογισμικού Εφαρμογών Genesis της SingularLogic Ποσότητα 

1 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Περιλαμβάνει τη νέα Ηλεκτρονική διακίνηση Εγγράφων στο back officce 

του Genesis) 
1 

2 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 

3 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 1 

4 Κ.Ο.Κ 1 

5 ΤΑΠ 1 

6 ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1 

7 ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1 

8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 1 

9 RELEASE EXTRA USERS 61 

10 Web Servises Genesis 1 

11 Μητρώο Δεσμεύσεων 1 

12 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 1 

13 Ειδοποιήσεις Χρεών-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 1 

 

Ειδικότερα προβλέπονται: 

   Η ενεργοποίηση – παραχώρηση δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων των παραπάνω εφαρμογών για την 

σωστή λειτουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών με την ενσωμάτωση νέων απαιτήσεων που προκύπτουν από την 

νομοθεσία, για το έτος 2020.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν  από τις ανάλογες υπηρεσίες του 
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Δήμου Δράμας και βάσει νομοθεσίας στις νέες βελτιωμένες εκδόσεις των αντίστοιχων εφαρμογών. Αναλαμβάνει με την 

υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση των παραπάνω εφαρμογών με τις επιταγές με το 

Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679) και/ή ενδεχόμενης νέας 

ελληνικής νομοθεσίας που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη, με κατάλληλα οργανοτεχνικά μέτρα, βάσει και των 

σχετικών αναφορών στην σύμβαση που θα ακολουθήσει της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Στην σύμβαση θα υπάρχει ειδικό άρθρο-Παράρτημα αναφορικά με το θέμα που θα περιλαμβάνει το ελάχιστο τα 

αναφερόμενα παρακάτω στο άρθρο 5 των ειδικών υποχρεώσεων, σύμφωνα πάντα με την συνεννόηση- νέες υποδείξεις με 

το εξωτερικό dpo του Δήμου Δράμας: 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 
 

 

Έχοντας υπόψη  ότι: 

 η αίτησή εξ ονόματος του Δήμου Δράμας ΔΡΑΜΑΣ - Municipality of Drama έχει επιλεγεί, για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης Call 1, όπως προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής που 

δημοσιεύεται στον ιστότοπο του INEA (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu).  

 Υπάρχει  η συνημμένη συμφωνία επιχορήγησης (σελ. 54-82) στο πλαίσιο του μηχανισμού 

‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -WiFi4EU» αριθ. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/025096-030749 μεταξύ 

του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) («ο Οργανισμός»), δυνάμει των 

εξουσιών που του έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή»), εκπροσωπούμενος για την 

υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας από Head of Department C, Andreas Boschen και εκπροσωπούμενος ο 

Δήμος Δράμας από την Δήμαρχο (Χριστόδουλος Μαμσάκος) ως δικαιούχος.  

 Υπάρχει η αριθ. 677/2018 απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο του 

μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -WiFi4EU» 

 Υπάρχει η αριθ. 76/2019 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Έγκρισης των 35/2019 και 48/2019 αποφάσεων της 

Ο.Ε. σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019  καθώς και των α και β 

συμπληρωματικών αυτής» που περιλαμβάνει  εγγραφή συνολικού ποσού 15.000€ στο σκέλος των εσόδων 

με ΚΑ 1323.05 και εγγραφή σε νέο ΚΑ 10.6162.03 «Δαπάνη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνδέοντας 

την Ευρώπη (CEF) –WiFi4EU» 

 

Ως εκ τούτου, για την ανάθεση της υλοποίησης της προμήθειας της παραπάνω δράσης (όπως περιγράφεται στην 

συνημμένη συμφωνία επιχορήγησης & μελέτη 13/2019) κρίνουμε απαραίτητη την προμήθεια και τοποθέτηση του 

κατάλληλου εξοπλισμού ώστε να υλοποιηθεί η εν λόγω δράση στα εξής τουλάχιστον σημεία:  

 

Τοποθεσίες Συντεταγμένες 

Σημεία πρόσβασης 

σε υπαίθριους 

χώρους 

Σημεία πρόσβασης 

σε κλειστούς 

χώρους 

Δημοτική Κοινότητα 

Χωριστής  

41ο 07’ 57.46” Ν - 

24ο 12’ 40.07” Ε 
1 0 

Δημοτική Κοινότητα 

Ξηροποτάμου 

41ο 11’ 34.29” Ν - 

24ο 06’ 14.08” Ε 
1 0 

Δημοτική Κοινότητα 

Μικροχωρίου 

41ο 06’ 08.24” Ν - 

24ο 10’ 34.68” Ε 
1 0 

Κεντρική Πλατεία με 

Δημοτικό Κτήριο –

Πλατεία Ελευθερίας 1 

41ο 08’ 59.44” Ν - 

24ο 08’ 47.56” Ε 

41ο 09’ 01.24” Ν - 

24ο 08’ 48.74” Ε 

4 0 

Κεντρικό Δημαρχείο 
41ο 07’ 39.62” Ν - 

24ο 08’ 58.20” Ε 
3 7 

Κλειστό Γυμναστήριο 
41ο 09’ 24.53” Ν - 

24ο 08’ 44.81” Ε 
1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 11 8 

 

Ο εξοπλισμός (υλικό - λογισμικό) θα πληροί τις προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται στα συνημμένα. Η 

εκτιμώμενη συνολική προμήθεια της δράσης θα είναι για ποσό ύψους 15.000,00 (αξία κουπονιού δράσης) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( 12.096,77 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ). Το κουπόνι WiFi4EU καλύπτει τα έξοδα εξοπλισμού 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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και εγκατάστασης των παραπάνω σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο Δήμος Δράμας δεσμεύεται να 

καλύπτει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) με ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 30 

Mbps, με στόχο την παροχή δωρεάν και υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητας Wi-Fi για τουλάχιστον 3 χρόνια. 

Η πληρωμή του αναδόχου-εταιρείας υλοποίησης της δράσης WIFI4EU   πραγματοποιείται από τον Εκτελεστικό 

Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) μόνον εφόσον πληρούνται οι  προϋποθέσεις όπως αυτές αναλύονται στην 

συνημμένη συμφωνία επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -WiFi4EU» αριθ. 

INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/025096-030749 και με τρόπο που επίσης  περιγράφεται  στην εν λόγω συμφωνία. 

     

 

CPV: 32510000-1 (Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας) 

 

Συνημμένα: 

1. ΜΕΡΟΣ Α: Η συμφωνία επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -WiFi4EU» 

αριθ. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/025096-030749 (11-12-2018) 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Μελέτη  του Τμήματος ΤΠΕ 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Συμφωνία εκτέλεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ως 

παράρτημα της συμφωνίας με τον ανάδοχο  
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ΤΜΗΜΑ Ε - ΜΕΡΟΣ Α 

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων  
  

Τμήμα Γ - Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)  

    

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) – WiFi4EU  

  

Αριθ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/025096-030749  
  

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) («ο Οργανισμός»), δυνάμει των εξουσιών που του 

έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή»), εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας 

από Head of Department C, Andreas Boschen,   

αφενός,  

και ο Δήμος Δράμας εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας από ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΜΑΜΣΑΚΟΣ    

εφεξής ο «δικαιούχος» για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, αφετέρου,  

  

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ   

  

τους Ειδικούς Όρους (εφεξής οι «Ειδικοί Όροι») και τα ακόλουθα παραρτήματα:  

  

Παράρτημα I Περιγραφή της δράσης   

Παράρτημα II Γενικοί Όροι (εφεξής οι «Γενικοί Όροι») που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας 

(εφεξής «η συμφωνία»).   

Οι διατάξεις των Ειδικών Όρων υπερισχύουν των διατάξεων των παραρτημάτων.  

Οι διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ «Γενικοί Όροι» υπερισχύουν των διατάξεων του άλλου παραρτήματος.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

  

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ...................................................................................................................... 54 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .................................................................................................................................................. 54 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.......................................................................................... 54 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ .................................. 55 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ......................................................... 55 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ....................................................... 55 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ........................................................... 56 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ............ 56 
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ARTICLE 7 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ   

1.1  Η Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει επιχορήγηση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
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στους Ειδικούς Όρους, τους Γενικούς Όρους και το παράρτημα Ι της συμφωνίας, για τη δράση με τίτλο 

«WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» («η δράση»), στον 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ- Municipality, αριθμός δράσης 1-2018/025096-030749 όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα I  (περιγραφή της δράσης).   
  

 Με την υπογραφή της συμφωνίας, ο δικαιούχος αποδέχεται την επιχορήγηση και συμφωνεί να εκτελέσει τη δράση 

υπ’ευθύνη του.   

  

1.2 Για την υλοποίηση της δράσης, ο δικαιούχος επιλέγει ως ανάδοχο μια εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi, κατά την 

έννοια του άρθρου ΙΙ.9. Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi εγγράφεται στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU που 

διατίθεται στη διεύθυνση https://www.wifi4eu.eu/. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει να μεταβιβάσει τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία στην εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi. Ειδικότερα, 

επιπλέον του άρθρου II.9.4, ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι οι ακόλουθες προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για την 

εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi:   

  

α) η υποχρέωση τήρησης των τεχνικών απαιτήσεων που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.    

β) η υποχρέωση υποβολής δήλωσης και πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 

4.1 στοιχείο α).  

  

1.3 Ο δικαιούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη εκτέλεσης της δράσης και συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της 

συμφωνίας. Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι η/οι σύμβαση/-εις που υπεγράφη/σαν με την εταιρεία 

εγκατάστασης Wi-Fi για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης περιέχει/ουν διατάξεις που ορίζουν ότι η 

εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi δεν έχει δικαιώματα έναντι του Οργανισμού βάσει της συμφωνίας.  

  

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, ο Οργανισμός 

επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ανακτήσει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό απευθείας από τον 

δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο II.26.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

2.1 Η συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος.  

  

2.2 Ο δικαιούχος έχει στη διάθεσή του 18 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

συμφωνίας επιχορήγησης προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκατάσταση WiFi σύμφωνα με το παράρτημα I 

και να υποβάλει τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 στοιχείο β). Η εν λόγω μέγιστη προθεσμία δεν 

μπορεί να παραταθεί εκτός από περιπτώσεις «ανωτέρας βίας», όπως ορίζονται στο άρθρο II.14.1.  

  

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
Η επιχορήγηση της δράσης είναι κατ’ ανώτατο όριο 15 000 EUR και καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ συνεισφοράς 

(«κουπόνι»).   

  

ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

4.1  Η αίτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από τον Οργανισμό όταν έχουν υποβληθεί οι ακόλουθες 

δηλώσεις:  

  

α) Δήλωση της εταιρείας εγκατάστασης WiFi στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU ότι έχει ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση του/των δικτύου/-ων WiFi σύμφωνα με το παράρτημα Ι και ότι λειτουργεί/-ούν. Η δήλωση 

περιλαμβάνει για κάθε δίκτυο WiFi4EU τις ακόλουθες υποχρεωτικές πληροφορίες:  

  

 το όνομα του δικτύου WiFi4EU (π.χ.: Δημαρχείο)  

 το όνομα τομέα.  

  

Επιπλέον, για κάθε δίκτυο WiFi4EU, η εταιρεία εγκατάστασης WiFi παρέχει πλήρη κατάλογο των 

εγκατεστημένων σημείων πρόσβασης. Για κάθε σημείο πρόσβασης παρέχονται οι ακόλουθες 

υποχρεωτικές πληροφορίες:  

  

 Τύπος τοποθεσίας (π.χ.: σχολείο, πάρκο, μετρό). Στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU θα 

διατίθεται πτυσσόμενος κατάλογος.  

https://www.wifi4eu.eu/
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 Ονομασία της τοποθεσίας (π.χ. διάδρομος)  

 Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης του σημείου πρόσβασης  

 Είδος εξοπλισμού: εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης  

 Εμπορικό σήμα της συσκευής  

 Μοντέλο της συσκευής  

 Αύξων αριθμός της συσκευής  

 Διεύθυνση ελέγχου πρόσβασης μέσων (MAC)  

  

β) Δήλωση του δικαιούχου στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU ότι το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU συμμορφώνεται/-

ονται με το παράρτημα Ι και ότι λειτουργεί/-ούν.  

  

4.2  Μετά την παραλαβή των δηλώσεων και των πρόσθετων πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4.1, ο 

οργανισμός έχει στη διάθεσή του 60 ημέρες για να επαληθεύσει ότι το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU λειτουργεί/-ούν 

και να πληρώσει το υπόλοιπο στην εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi.   

  

Η πληρωμή πραγματοποιείται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:   

  

i) τουλάχιστον 10 χρήστες είναι συνδεδεμένοι ανά δίκτυο WiFi4EU·   

ii) η οπτική ταυτότητα WiFi4EU εμφανίζεται με τον προσήκοντα τρόπο στην πύλη υποδοχής   

  

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο δικαιούχος λαμβάνει κοινοποίηση επιβεβαίωσης και ο 

Οργανισμός προβαίνει στην πληρωμή της εταιρείας εγκατάστασης Wi-Fi. Οι προϋποθέσεις πληρωμής που 

αναφέρονται ανωτέρω δεν επηρεάζουν το δικαίωμα του Οργανισμού να ελέγχει τη συμμόρφωση των 

εγκαταστάσεων Wi-Fi με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι μέσω εκ των υστέρων ελέγχων.   

  

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
Η εξαργύρωση του κουπονιού πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει η εταιρεία εγκατάστασης 

WiFi στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU υπό μορφή IBAN (διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού).  

  

ΑΡΘΡΟ  6  –  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ  
6.1  Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων  

  

Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων είναι η ΓΔ CONNECT και ο INEA.  

  

6.2  Στοιχεία επικοινωνίας   

  

6.2.1  Μορφή και μέσα επικοινωνίας  

  

Κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία, όπου προβλέπεται, πρέπει να πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης WiFi4EU στη διεύθυνση https://www.wifi4eu.eu/, συμπεριλαμβανομένης της παρεχόμενης από αυτή 

υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης.  

  

Η επικοινωνία που είναι απαραίτητη βάσει των άρθρων II.14, II.15, II.16, II.25, II.26, II.27, καθώς και κάθε 

άλλη επικοινωνία που δεν υποστηρίζεται από τη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU, πρέπει να πραγματοποιείται 

γραπτώς με αναφορά στον αριθμό της συμφωνίας και αποστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:   

  

Innovation and Networks Executive Agency (INEA)  

Department C - Connecting Europe Facility (CEF)  

Unit C5 – CEF Telecommunications  

W910  

1049 Brussels  

Belgium  

INEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu  

  

Οι επίσημες έντυπες κοινοποιήσεις προς τον δικαιούχο πρέπει να αποστέλλονται στην επίσημη διεύθυνσή 

του, όπως προσδιορίζεται στο προοίμιο της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης.   
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6.2.2  Ημερομηνία ανακοινώσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU  

  

Οι ανακοινώσεις που πραγματοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU θεωρείται ότι 

πραγματοποιήθηκαν εφόσον εστάλησαν από τον αποστολέα (ήτοι κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής 

μέσω της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU).   

  

Κάθε επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται στη γλώσσα της παρούσας συμφωνίας ή στην αγγλική 

γλώσσα. Ο Οργανισμός επικοινωνεί στην ίδια γλώσσα με αυτή του δικαιούχου.  

  

ARTICLE 7 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

Κάθε αναφορά στους «δικαιούχους» ερμηνεύεται ως αναφορά στον «δικαιούχο». Δεν μπορούν να οριστούν 

συνδεδεμένες οντότητες ή εκτελεστικοί φορείς.  

  

ΑΡΘΡΟ 8 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)   

Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου II.8.3, οι δικαιούχοι εγγυώνται ότι ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα:  

  

– να χρησιμοποιεί το όνομα του δικαιούχου και εικόνες του/των δικτύου/-ων WiFi4EU με σκοπό την 

προώθηση της πρωτοβουλίας·   

– να κάνει χρήση ανωνυμοποιημένων δεδομένων σχετικά με τις συνδέσεις στο/στα δίκτυο/-α WiFi4EU για 

στατιστικούς σκοπούς.   

  

ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ   

Ο δικαιούχος:  

  

– διατηρεί σε πλήρη λειτουργία το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της επιβεβαίωσης από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.  

– αναδιαμορφώνει το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU προκειμένου να το/τα συνδέσει με το ασφαλές σύστημα 

επαλήθευσης ταυτότητας και παρακολούθησης, σε πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

σημείο I.5 του παραρτήματος I.   

  

Ο δικαιούχος είναι επίσης υπεύθυνος για την τακτική συντήρηση και τις αναγκαίες επισκευές του/των δικτύου/-ων 

WiFi4EU. Το/τα δίκτυο/-α δεν μπορεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 60 ημερολογιακές ημέρες 

κατά τη διάρκεια ενός έτους.  

  

Για διάστημα τριών ετών από την πληρωμή του υπολοίπου, ο Οργανισμός μπορεί να διενεργεί τεχνικούς ελέγχους 

και/ή λογιστικούς ελέγχους προκειμένου να εξακριβώσει εάν ο δικαιούχος συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 

παρούσας συμφωνίας.   

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ   
Κατ᾽ εξαίρεση από το πρώτο εδάφιο του άρθρου II.13.1, ο δικαιούχος δικαιούται να εκχωρήσει στην εταιρεία 

εγκατάστασης Wi-Fi το δικαίωμα αξίωσης από τον Οργανισμό του ποσού που ορίζεται στο άρθρο 3.   

  

Η πληρωμή που πραγματοποιείται στην εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi θεωρείται ως πληρωμή στον δικαιούχο και 

απαλλάσσει τον Οργανισμό από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση πληρωμής.  

  

ΑΡΘΡΟ 11 – ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά την υπογραφή της διοικητικής συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και της αρμόδιας 

διοικητικής αρχής κάθε κράτους μέλους, της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας, οι μέθοδοι για τη διαμόρφωση και τη 

σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιγράφονται στο σημείο I.5 του 

παραρτήματος Ι μπορούν να τροποποιηθούν με ισοδύναμες μεθόδους διαμόρφωσης και σύνδεσης που 
περιλαμβάνονται στη διοικητική συμφωνία.   

  

Ο δικαιούχος κοινοποιεί στον Οργανισμό, μέσω της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU, τη συμμόρφωσή του με τις 
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ισοδύναμες μεθόδους διαμόρφωσης και σύνδεσης που περιλαμβάνονται στη διοικητική συμφωνία. Η παρούσα 

συμφωνία θεωρείται ότι τροποποιήθηκε από τη στιγμή της παραλαβής της κοινοποίησης από τον Οργανισμό.   

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ  

Σε περίπτωση καταγγελίας της συμφωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου II.16.1 ή του άρθρου II.16.3.1, ο 

Οργανισμός μπορεί να μειώσει το ποσό της επιχορήγησης και να ανακτήσει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

σύμφωνα με το άρθρο II.25.4 και το άρθρο II.26.  

  

Μετά την καταγγελία, οι υποχρεώσεις του ενδιαφερόμενου δικαιούχου εξακολουθούν να ισχύουν, ιδίως εκείνες που 

προβλέπονται στα άρθρα 4, II.5, II.7, II.8, II.13, II.27, καθώς και τυχόν πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τη χρήση των 

αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 8.  

  

Συντάχθηκε στην ελληνικά 

  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

Για τον δικαιούχο           Για τον Οργανισμό  

11-12-2018      19-12-2018 
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Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων  

  

Τμήμα Γ - Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)  

    

  

  

  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

  

I.1. Πεδίο εφαρμογής και στόχοι  

Η πρωτοβουλία WiFi4EU είναι ένα καθεστώς στήριξης για την παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης σε 

κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους (π.χ. κτίρια δημόσιων διοικήσεων, σχολεία, βιβλιοθήκες, κέντρα 

υγείας, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες). Η εν λόγω πρωτοβουλία θα φέρει τις κοινότητες πιο κοντά στην 

ψηφιακή ενιαία αγορά, θα παράσχει στους χρήστες πρόσβαση στην κοινωνία των Gigabit, θα βελτιώσει τον 

ψηφιακό γραμματισμό και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται 

στους εν λόγω χώρους. Τα κουπόνια WiFi4EU μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της 

εγκατάστασης ενός εντελώς νέου δημόσιου δικτύου Wi -Fi, την αναβάθμιση υφιστάμενου δημόσιου δικτύου Wi -

Fi ή την επέκταση της κάλυψης υφιστάμενου δημόσιου δικτύου Wi -Fi. Η εγκατάσταση του δικτύου δεν θα 

επικαλύψει υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες δωρεάν παροχές με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας.  

  

I.2. Τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά τον ασύρματο εξοπλισμό του/των δικτύου/-ων WiFi4EU  

Ο δικαιούχος οφείλει να εγκαταστήσει ορισμένα σημεία πρόσβασης (ΣΠ), τα οποία να αντικατοπτρίζουν την αξία 

του κουπονιού στην οικεία αγορά. Εν πάση περιπτώσει, οφείλει να εγκαταστήσει τουλάχιστον τον ακόλουθο 

αριθμό σημείων πρόσβασης, κατανέμοντας συνδυαστικά τα σημεία πρόσβασης σε κλειστούς και υπαίθριους 

χώρους:  

  

Ελάχιστος αριθμός σημείων 

πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους 

Ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης σε 

κλειστούς χώρους 

10  0  

9  2  

8  3  

7  5  

6  6  

5  8  

4  9  

3  11  

2  12  

1  14  

0  15  

 

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι κάθε σημείο πρόσβασης:  

 υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση διττής ζώνης (2,4Ghz – 5Ghz)·  

 έχει κύκλο υποστήριξης άνω των 5 ετών·  

 έχει μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) τουλάχιστον 5 έτη·  

 έχει ένα ενιαίο ειδικό και κεντρικό σημείο διαχείρισης τουλάχιστον για όλα τα σημεία σύνδεσης κάθε 

δικτύου WiFi4EU·  
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 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.1x·  

 είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11ac Wave I·  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11r·  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11k·  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11v·   

 έχει ικανότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 50 χρηστών ταυτοχρόνως, χωρίς υποβάθμιση των επιδόσεων·  

 διαθέτει τουλάχιστον 2x2 πολλαπλές εισόδους και πολλαπλές εξόδους (MIMO)·  

 είναι συμβατό με το Hotspot 2.0 (πρόγραμμα πιστοποίησης Passpoint WiFi Alliance).  

  

I.3. Απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας  

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το χρηματοδοτούμενο δίκτυο WiFi4EU είναι σε θέση να παρέχει υψηλής 

ποιότητας εμπειρία στους χρήστες, ο δικαιούχος γίνεται συνδρομητής σε προσφορά που ισοδυναμεί με 

διαδικτυακή σύνδεση με την υψηλότερη ταχύτητα που διατίθεται στην αγορά της περιοχής του και, σε κάθε 

περίπτωση, σε σύνδεση που παρέχει ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 30 Mbps. Ο δικαιούχος διασφαλίζει 

επίσης ότι η εν λόγω ταχύτητα οπισθόζευξης είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την ταχύτητα – εφόσον υπάρχει – 

την οποία χρησιμοποιεί ο δικαιούχος για τις οικείες ανάγκες εσωτερικής συνδεσιμότητας.   

  

I.4. Υποχρεώσεις σχετικά με τις χρεώσεις, τη διαφήμιση και τη χρήση δεδομένων   

1. Ο δικαιούχος διασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση του τελικού χρήστη στο δίκτυο WiFi4EU, ήτοι την παροχή 

πρόσβασης χωρίς σχετική αμοιβή, είτε πρόκειται για άμεση πληρωμή ή έναντι άλλου είδους χρέωσης, κυρίως 

χωρίς εμπορικές διαφημίσεις, ή περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς.  

2. Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι η πρόσβαση του τελικού χρήστη μέσω φορέων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

παρέχεται επίσης χωρίς διακρίσεις, ήτοι με την επιφύλαξη των περιορισμών που απαιτούνται βάσει του 

ενωσιακού δικαίου ή βάσει εθνικού δικαίου που είναι σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο, με την επιφύλαξη της 

ανάγκης να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου και, ιδίως, της ανάγκης να διασφαλίζεται η δίκαιη 

κατανομή χωρητικότητας μεταξύ χρηστών κατά τις ώρες αιχμής.  

3. Η επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς ανάλυσης μπορεί να διενεργείται σε τακτά διαστήματα 

με σκοπό την προώθηση, παρακολούθηση ή βελτίωση της λειτουργίας των δικτύων. Για τον σκοπό αυτό, 

οποιαδήποτε αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανωνυμοποιείται με τον 

προσήκοντα τρόπο σύμφωνα με τη σχετική/-ές ειδική/-ές υπηρεσιακή/-ές δήλωση/-εις περί απορρήτου.  

  

I.5. Απαιτήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση και τη σύνδεση του/των δικτύου/-ων WiFi4EU στο σύστημα 

παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   

Υπό την επιφύλαξη της τέταρτης παραγράφου κάτωθι, ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι τα σημεία πρόσβασης που 

χρηματοδοτούνται με κουπόνι WiFi4EU εκπέμπουν μόνο το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID/service 

set identifier) WiFi4EU, καθώς και ότι τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο σημείο I.4.   

Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι το δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU είναι ένα 

ανοικτό δίκτυο, υπό την έννοια ότι δεν απαιτεί κανενός είδους πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας (όπως η 

χρήση κωδικού πρόσβασης) για τη σύνδεση με αυτό. Μόλις ο χρήστης συνδεθεί με αυτό, ο δικαιούχος 

διασφαλίζει ότι το δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU εμφανίζει πύλη υποδοχής 

https (Hypertext Transfer Protocol Secure/ασφαλές πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) πριν δοθεί έγκριση 

στον χρήστη να συνδεθεί με το διαδίκτυο.  

Εκτός εάν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, η σύνδεση στο διαδίκτυο 

μέσω του αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU δεν απαιτεί εγγραφή ή επαλήθευση ταυτότητας στην 

πύλη υποδοχής και ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «σύνδεσης με ένα κλικ» στην πύλη υποδοχής.  

Ο δικαιούχος μπορεί να εκπέμπει πρόσθετο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU για τις επαρκώς 

ασφαλείς συνδέσεις που αναφέρονται στο σημείο I.5.2, από την έναρξη της φάσης I και υπ’ευθύνη του. Ο 

δικαιούχος μπορεί επίσης να εκπέμπει πρόσθετο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι 

περιορίζεται για εσωτερική χρήση του δικαιούχου και δεν επηρεάζει αδικαιολόγητα την ποιότητα των υπηρεσιών 
που παρέχονται στο κοινό. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος διαφοροποιεί καταλλήλως αυτά τα 

αναγνωριστικά συνόλου υπηρεσιών από το ανοικτό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU και 

διασφαλίζει ότι τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα σημεία Ι.3 και Ι.4.  
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Για τα σημεία πρόσβασης που δεν χρηματοδοτούνται με κουπόνι WiFi4EU, ο δικαιούχος μπορεί επίσης να 

εκπέμπει το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU (ως μοναδικό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών ή 

παράλληλα με το οικείο υφιστάμενο τοπικό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών). Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι, 

τουλάχιστον για τους τελικούς χρήστες που συνδέονται στο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU, 

τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα σημεία I.3, I.4 και στο παρόν σημείο I.5.   

Η σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιείται βάσει προσέγγισης 

δύο σταδίων.    

 I.5.1.  Στάδιο I  

Η εγγραφή, η επαλήθευση ταυτότητας, η αδειοδότηση και η λογιστική καταχώριση των χρηστών αποτελεί ευθύνη 

κάθε δικαιούχου σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.   

Ο δικαιούχος διασφαλίζει τη συμμόρφωση της πύλης υποδοχής του αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών 

WiFi4EU με τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

• Το δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU χρησιμοποιεί πύλη υποδοχής 

HTTPS για τη διεπαφή με τους χρήστες.   

Η πύλη υποδοχής καθορίζει ένα χρονικό διάστημα αυτόματης αναγνώρισης των ήδη συνδεδεμένων χρηστών, 

ώστε η πύλη υποδοχής να μην εμφανίζεται εκ νέου κατά την επανασύνδεσή τους. Το εν λόγω χρονικό 

διάστημα επαναπροσδιορίζεται αυτόματα κάθε μέρα στις 00:00 ή τουλάχιστον καθορίζεται για μέγιστο 

χρονικό διάστημα 12 ωρών.  

• Το όνομα τομέα που συνδέεται με την πύλη υποδοχής https είναι σύνηθες [όχι IDN (integrated digital 

network/ενοποιημένο ψηφιακό δίκτυο)], αποτελούμενο από χαρακτήρες a έως z, ψηφία 0 έως 9 και ενωτικό (-

).   

• Οπτική ταυτότητα: στην πύλη υποδοχής εμφανίζεται η οπτική ταυτότητα WiFi4EU.   

• Η πύλη υποδοχής ενσωματώνει τμήμα κώδικα (snippet) παρακολούθησης ώστε ο Οργανισμός να 

είναι σε θέση να παρακολουθεί εξ αποστάσεως το δίκτυο WiFi4EU.   

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την εγκατάσταση του τμήματος κώδικα παρακολούθησης διατίθενται στην 

ακόλουθη διεύθυνση : https://ec.europa.eu/inea/en/connectingeurope-facility/cef-telecom/wifi4eu. Το τμήμα 

κώδικα παρακολούθησης δεν συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμεύει για τον 

υπολογισμό του αριθμού των χρηστών που συνδέονται στο δίκτυο WiFi4EU, τη φόρτωση της οπτικής 

ταυτότητας WiFi4EU και τον έλεγχο της σωστής εμφάνισής της.  

• Η πύλη υποδοχής περιλαμβάνει δήλωση αποποίησης ευθύνης με την οποία ενημερώνονται σαφώς οι 

χρήστες για το γεγονός ότι το WiFi4EU είναι ένα δημόσιο ανοικτό δίκτυο. Η δήλωση αποποίησης ευθύνης θα 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνει προληπτικές συστάσεις οι οποίες συνήθως παρέχονται κατά την πρόσβαση 

στο διαδίκτυο μέσω τέτοιων δικτύων.  

  

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να δημιουργεί ξεχωριστά δίκτυα Wi-Fi χρηματοδοτούμενα με το ίδιο κουπόνι, 

καθένα με διαφορετικό όνομα τομέα και διαφορετική πύλη υποδοχής. Η υποχρέωση, βάσει του άρθρου 9, 

διατήρησης του δικτύου WiFi4EU σε λειτουργία για χρονικό διάστημα 3 ετών μετά την εξακρίβωση από τον 

Οργανισμό ισχύει για όλα τα δίκτυα WiFi4EU που χρηματοδοτήθηκαν με το ίδιο κουπόνι.  

Το στάδιο Ι εφαρμόζεται έως ότου ο δικαιούχος λάβει κοινοποίηση για την ενεργοποίηση του σταδίου II. Μόλις 

λάβει την κοινοποίηση, ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 9, να προσαρμόσει τη 

διαμόρφωση του δικτύου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο I.5, όπως περιγράφεται αναλυτικά 

στην κοινοποίηση, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται σε αυτή.  

 I.5.2.  Στάδιο ΙΙ  

Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και παρακολούθησης 

σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ενοποιημένη δομή.   

Σύμφωνα με το άρθρο 9, μόλις τεθεί σε λειτουργία το ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και 
παρακολούθησης, ο δικαιούχος θα αναδιαμορφώσει το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU προκειμένου να το/τα συνδέσει με 

το εν λόγω σύστημα. Η εν λόγω αναδιαμόρφωση θα περιλαμβάνει τη διατήρηση του ανοικτού αναγνωριστικού 

συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU χρησιμοποιώντας την πύλη υποδοχής, προσθέτοντας ένα επιπλέον αναγνωριστικό 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU για επαρκώς ασφαλείς συνδέσεις (είτε αντικαθιστώντας το οικείο υφιστάμενο 

τοπικό ασφαλές σύστημα με το κοινό σύστημα ή προσθέτοντας απλώς το κοινό σύστημα ως τρίτο αναγνωριστικό 

συνόλου υπηρεσιών) και διασφαλίζοντας ότι το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί τα δίκτυα WiFi4EU σε επίπεδο 

σημείου πρόσβασης.  

Η εγγραφή και η επαλήθευση ταυτότητας των χρηστών για το ανοικτό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών 

WiFi4EU και για το τοπικό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών για ασφαλείς συνδέσεις, όπου υπάρχει, καθώς και 

η αδειοδότηση και η λογιστική καταχώριση των χρηστών για το σύνολο των αναγνωριστικών συνόλου 

υπηρεσιών παραμένει ευθύνη κάθε δικαιούχου σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.  

  

Ακρωνύμια   

AP  Wi-Fi Access Points / Σημεία πρόσβασης WiFi  

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers / Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών  

LTE  Long Term Evolution / Μακροπρόθεσμη εξέλιξη  

MAC   Media Access Control / Έλεγχος Πρόσβασης Μέσων  

MIMO  Multiple-Input-Multiple-Output / Πολλαπλές είσοδοι και πολλαπλές έξοδοι  

RADIUS  Remote Authentication Dial-In User Service / Υπηρεσία εξ αποστάσεως επαλήθευσης ταυτότητας κλήσης 

σύνδεσης χρήστη  

SSID  Service Set Identifier / Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών  

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

  

ΜΕΡΟΣ A – ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

II.1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

II.2 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

II.3 – ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

II.4 – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

II.5 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

II.6 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

II.7 – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

II.8 – ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)  

II.9 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

II.10 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ   ΔΡΑΣΗΣ  

II.11 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ  

II.12 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

II.13 – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ  

II.14 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

II.15 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

II.16 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

II.17 – ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   

II.18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΜΕΡΟΣ Β – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
II.19 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

II.20 – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ  

ΙΙ.21 — ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

II.22 – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
II.23 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

II.24 – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
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II.25 – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

II.26 – ΑΝΑΚΤΗΣΗ  

II.27 – ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

  

 

ΜΕΡΟΣ A – ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

  

Ο δικαιούχος:   

α) ευθύνεται για την υλοποίηση της δράσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας·  

β) ευθύνεται για τη εκπλήρωση όλων των νομικών υποχρεώσεων που υπέχει με βάση το ισχύον ενωσιακό, διεθνές και 

εθνικό δίκαιο·  

γ) ενημερώνει αμέσως τον Οργανισμό σχετικά με γεγονότα ή περιστάσεις που έχουν υποπέσει στην αντίληψή του και 

ενδέχεται να επηρεάσουν ή να καθυστερήσουν την υλοποίηση της δράσης·  

δ) ενημερώνει αμέσως τον Οργανισμό για κάθε αλλαγή της νομικής, οικονομικής, τεχνικής ή οργανωτικής 

κατάστασής του, αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ή των συνδεδεμένων οντοτήτων του και για κάθε 

αλλαγή της επωνυμίας, της διεύθυνσης ή του νομίμου εκπροσώπου του ή των συνδεδεμένων οντοτήτων του.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.2 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ   

II.2.1 Μορφή και μέσα επικοινωνίας   

Κάθε επικοινωνία σχετική με τη συμφωνία ή την εκτέλεσή της γίνεται εγγράφως (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), 

φέρει τον αριθμό της συμφωνίας και πραγματοποιείται με χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του άρθρου 6.  

  

Η ηλεκτρονική επικοινωνία επιβεβαιώνεται από υπογεγραμμένο πρωτότυπο σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση από οποιοδήποτε από τα μέρη. Ο αποστολέας αποστέλλει την πρωτότυπη 

υπογεγραμμένη έντυπη έκδοση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.  

  

Επίσημες κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ισοδύναμο τρόπο, ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που παρέχει στον αποστολέα ακλόνητα αποδεικτικά στοιχεία ότι το μήνυμα 

παραδόθηκε στον συγκεκριμένο παραλήπτη.  

II.2.2 Ημερομηνία ανακοινώσεων  

  

Ως ημερομηνία της ανακοίνωσης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από τον παραλήπτη, εκτός εάν η συμφωνία 

ορίζει την ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης.  

  

Η ηλεκτρονική ανακοίνωση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον παραλήπτη την ημέρα επιτυχούς αποστολής της, 

με την προϋπόθεση ότι αποστέλλεται στους αποδέκτες που παρατίθενται στο άρθρο 6. Η αποστολή θεωρείται 

ανεπιτυχής εάν ο αποστολέας λάβει μήνυμα μη παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, ο αποστολέας αποστέλλει εκ νέου 

αμέσως την ανακοίνωση σε οποιαδήποτε από τις άλλες διευθύνσεις που παρατίθενται στο άρθρο 6. Σε περίπτωση 

ανεπιτυχούς αποστολής, ο αποστολέας δεν θεωρείται ότι παρέβη την υποχρέωσή του να αποστείλει την ανακοίνωση 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.  

  

Αλληλογραφία που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στον Οργανισμό θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Οργανισμό 

την ημερομηνία καταχώρισής της από τη διοικητική μονάδα που προσδιορίζεται στο άρθρο 6.2.  

  

Επίσημες κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο 

τρόπο αποστολής, ή με ισοδύναμο ηλεκτρονικό μέσο, θεωρείται ότι παραλαμβάνονται από τον παραλήπτη την 

ημερομηνία παραλαβής που αναγράφεται στην απόδειξη παραλαβής ή στο ισοδύναμο μέσο.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.3 – ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ   
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II.3.1 Ο Οργανισμός δεν θεωρείται υπεύθυνος για ζημία που έχει προκαλέσει ή υποστεί οποιοσδήποτε από τους 

δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας που προκαλείται σε τρίτα μέρη συνεπεία ή κατά την 

υλοποίηση της δράσης.  

  

II.3.2 Εξαιρουμένης της περίπτωσης ανωτέρας βίας, οι δικαιούχοι αποζημιώνουν τον Οργανισμό για κάθε ζημία που 

υφίσταται συνεπεία της υλοποίησης της δράσης ή διότι η δράση δεν υλοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με 

τη συμφωνία.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.4 - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  
  

II.4.1 Οι δικαιούχοι λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να προλαμβάνουν κάθε κατάσταση που μπορεί να 

διακυβεύσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση της συμφωνίας για λόγους οικονομικών 

συμφερόντων, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακής ή συναισθηματικής ζωής ή λόγω άλλων κοινών 

συμφερόντων με τον Οργανισμό ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος που συνδέεται με το αντικείμενο της 

συμφωνίας («σύγκρουση συμφερόντων»).  

  

II.4.2 Κάθε κατάσταση που συνιστά σύγκρουση συμφερόντων ή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγκρουση 

συμφερόντων κατά την εκτέλεση της συμφωνίας κοινοποιείται αμελλητί και εγγράφως στον Οργανισμό. Οι 

δικαιούχοι λαμβάνουν αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για την διόρθωση της κατάστασης. Ο Οργανισμός 

επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ελέγχει τη σκοπιμότητα των ως άνω μέτρων και δύναται να ζητήσει 

τη λήψη πρόσθετων μέτρων εντός καθορισμένης προθεσμίας.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.5 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ   

  

II.5.1 Ο Οργανισμός και οι δικαιούχοι διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε μορφής πληροφορίας και 

εγγράφου που κοινοποιείται γραπτώς ή προφορικώς, αφορά την εκτέλεση της συμφωνίας και χαρακτηρίζεται 

ρητώς και εγγράφως ως εμπιστευτικού χαρακτήρα. Δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που είναι δημοσίως 

διαθέσιμες.  

  

II.5.2 Ο Οργανισμός και οι δικαιούχοι δεν χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα για λόγο άλλον 

από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει της συμφωνίας, εκτός εάν συμφωνηθεί 

διαφορετικά με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος εγγράφως.  

  

II.5.3 Ο Οργανισμός και οι δικαιούχοι δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις των άρθρων II.5.1 και II.5.2 κατά την 

εκτέλεση της συμφωνίας και για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία πληρωμής του υπολοίπου, εκτός 

εάν:  

  

  α)  το οικείο συμβαλλόμενο μέρος συμφωνήσει να απαλλάξει το άλλο μέρος από τις  

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας ενωρίτερα·  

 β) οι πληροφορίες ή τα έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα δημοσιοποιηθούν με άλλους τρόπους και όχι κατά 

παράβαση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας·  

  

 γ) η δημοσιοποίηση πληροφοριών ή εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα απαιτείται από τον νόμο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ II.6 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

II.6.1 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό  

  

Η από τον Οργανισμό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει η συμφωνία υπόκειται στις 

διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών.   

  

Η επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που ορίζεται 
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στο άρθρο 6.1 αποκλειστικά για σκοπούς εκτέλεσης, διαχείρισης και παρακολούθησης της συμφωνίας ή για την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων απλών και λογιστικών ελέγχων και 

ερευνών σύμφωνα με το άρθρο II.27.  

  

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων 

αυτών. Εάν οι δικαιούχοι έχουν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, 

απευθύνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6.1.  

  

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα προσφυγής, ανά πάσα στιγμή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.  

  

II.6.2 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους δικαιούχους  

  

Οι δικαιούχοι πρέπει να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της συμφωνίας τηρώντας 

την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των 

αδειοδοτήσεων και των απαιτήσεων κοινοποίησης).  

  

Οι δικαιούχοι περιορίζουν την πρόσβαση στα δεδομένα στο προσωπικό που είναι απολύτως απαραίτητο για την 

εκτέλεση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της συμφωνίας.  

  

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να λάβουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας έναντι των 

κινδύνων που συνεπάγονται η επεξεργασία και η φύση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε:  

  

α) να απαγορεύουν σε κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο την πρόσβαση στα πληροφορικά συστήματα επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως:  

(i) τη χωρίς εξουσιοδότηση ανάγνωση, αντιγραφή, αλλοίωση ή αφαίρεση ηλεκτρονικών μέσων 

αποθήκευσης·  

(ii) τη χωρίς εξουσιοδότηση εισαγωγή δεδομένων στη μνήμη, καθώς και τη χωρίς εξουσιοδότηση 

δημοσιοποίηση, αλλοίωση ή διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·  

(iii) τη χωρίς εξουσιοδότηση χρήση συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, μέσω εγκαταστάσεων διαβίβασης 

δεδομένων·  

  

β) να διασφαλίζουν ότι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες συστήματος επεξεργασίας δεδομένων διαθέτουν πρόσβαση 

αποκλειστικά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καλύπτονται από το δικαίωμα πρόσβασης που τους 

παρέχεται·  

  

γ) να καταγράφουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν κοινοποιηθεί, τη χρονική στιγμή της 

κοινοποίησης τους και τον αποδέκτη τους·  

  

δ) να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό 

τρίτων μερών υποβάλλονται μόνο στην επεξεργασία που προβλέπεται από τον Οργανισμό·  

  

ε) να διασφαλίζουν ότι, κατά την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατά τη μεταφορά των μέσων 

αποθήκευσης, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση, αντιγραφή ή διαγραφή των δεδομένων χωρίς εξουσιοδότηση·  

  

στ) να σχεδιάζουν την οργανωτική δομή τους κατά τρόπο που να πληροί τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.7 – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    

II.7.1 Ενημέρωση για την ενωσιακή χρηματοδότηση και χρήση του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Σε κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση σχετική με την υλοποίηση της δράσης, στην οποία προβαίνουν οι δικαιούχοι, από 

κοινού ή ατομικά, καθώς και σε διαλέξεις, σεμινάρια ή σε ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό (όπως φυλλάδια, 

έντυπα, αφίσες, παρουσιάσεις κ.λπ.) επισημαίνεται ότι η δράση χρηματοδοτείται από την Ένωση και φέρει το 

έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν ο Οργανισμός ζητήσει ή συμφωνήσει διαφορετικά.  

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προβάλλεται κατάλληλα όταν απεικονίζεται σε συνδυασμό με άλλο 
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λογότυπο.  

 Η υποχρέωση χρήσης του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέχει στους δικαιούχους το δικαίωμα 

αποκλειστικής χρήσης του. Οι δικαιούχοι δεν οικειοποιούνται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο ανάλογο 

εμπορικό σήμα ή λογότυπο, με καταχώριση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

Για τους σκοπούς του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου και υπό τους προβλεπόμενους σε αυτά όρους, οι 

δικαιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λαμβάνουν την εκ των προτέρων άδεια του Οργανισμού για τη 

χρήση του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

II.7.2 Απαλλαγή του Οργανισμού από την ευθύνη  

 

Σε κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση σχετική με τη δράση στην οποία προβαίνουν οι δικαιούχοι, από κοινού ή ατομικά, με 

οποιαδήποτε μορφή και οποιοδήποτε μέσο, επισημαίνεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για την άποψη του συντάκτη και 

ότι ο Οργανισμός δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχει η ανακοίνωση ή η δημοσίευση.  

  

  

ΑΡΘΡΟ II.8 – ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)  

II.8.1 Κυριότητα των αποτελεσμάτων από τους δικαιούχους  

  

Η κυριότητα των αποτελεσμάτων της δράσης, συμπεριλαμβανόμενων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και 

διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και των εκθέσεων και των λοιπών εγγράφων που αφορούν τη δράση, περιέρχεται 

στους δικαιούχους, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στη συμφωνία.  

II.8.2 Προϋφιστάμενα δικαιώματα  

  

Προϋφιστάμενο υλικό είναι κάθε υλικό, έγγραφο, τεχνολογία ή τεχνογνωσία που υπάρχει πριν από τη χρήση του από 

τον δικαιούχο για την παραγωγή αποτελέσματος κατά την υλοποίηση της δράσης. Προϋφιστάμενο δικαίωμα είναι 

κάθε δικαίωμα βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας επί του προϋφιστάμενου υλικού· μπορεί να συνίσταται σε 

δικαίωμα κυριότητας, δικαίωμα άδειας χρήσης και/ή δικαίωμα χρήσης που ανήκει στον δικαιούχο ή σε οποιοδήποτε 

άλλο τρίτο μέρος.  

  

Εάν ο Οργανισμός αποστείλει στους δικαιούχους γραπτό αίτημα στο οποίο προσδιορίζεται ποια αποτελέσματα 

σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, οι δικαιούχοι πρέπει:  

  

α) να καταρτίσουν κατάλογο στον οποίο να προσδιορίζονται όλα τα προϋφιστάμενα δικαιώματα που περιλαμβάνονται 

στα εν λόγω αποτελέσματα· και  

  

β) να διαβιβάσουν τον εν λόγω κατάλογο στον Οργανισμό το αργότερο μαζί με την αίτηση πληρωμής του υπολοίπου.  

  

Οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν ότι οι ίδιοι ή οι συνδεδεμένες οντότητές τους έχουν κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιούν 

προϋφιστάμενα δικαιώματα κατά την εκτέλεση της συμφωνίας.  

II.8.3 Δικαίωμα χρήσης αποτελεσμάτων και προϋφιστάμενων δικαιωμάτων από τον Οργανισμό  

  

Οι δικαιούχοι χορηγούν στον Οργανισμό τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων της δράσης:  
  

α) χρήση για ίδιους σκοπούς, και ειδικότερα για διάθεση σε πρόσωπα που εργάζονται για τον Οργανισμό, για τα 

θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και στα θεσμικά όργανα των κρατών μελών, καθώς και 

για σκοπούς αντιγραφής και αναπαραγωγής εν όλω ή εν μέρει και σε απεριόριστο αριθμό αντιτύπων·  

  

β) αναπαραγωγή: το δικαίωμα να επιτρέπει την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των 

αποτελεσμάτων με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό, ψηφιακό ή άλλο) και υπό οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει·  

γ) γνωστοποίηση στο κοινό: το δικαίωμα να επιτρέπει κάθε προβολή, παρουσίαση ή γνωστοποίηση των 
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αποτελεσμάτων στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, καθώς και να καθιστά προσιτά τα αποτελέσματα στο 

κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος· το δικαίωμα αυτό 

περιλαμβάνει επίσης τη γνωστοποίηση και αναμετάδοση μέσω καλωδιακής ή δορυφορικής λήψης·  

δ) διανομή: το δικαίωμα να επιτρέπει κάθε μορφή διανομής των αποτελεσμάτων ή αντιγράφων των αποτελεσμάτων 

στο κοινό·  

ε)  προσαρμογή: το δικαίωμα τροποποίησης των αποτελεσμάτων·  

στ)  μετάφραση·  

ζ) το δικαίωμα να αποθηκεύει και να αρχειοθετεί τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης εγγράφων 

που ισχύουν για τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης ή της μετατροπής του μορφοτύπου για 

λόγους φύλαξης ή περαιτέρω χρήσης·  

η) όταν τα αποτελέσματα είναι έγγραφα, το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση των εγγράφων σύμφωνα με 

την απόφαση 2011/833/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της 

Επιτροπής, εφόσον η εν λόγω απόφαση είναι εφαρμοστέα και εφόσον τα έγγραφα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της και δεν εξαιρούνται από αυτό βάσει διατάξεων της εν λόγω απόφασης. Για τους σκοπούς της παρούσας 

διάταξης, οι όροι «περαιτέρω χρήση» και «έγγραφο» χρησιμοποιούνται με την έννοια που τους αποδίδεται στην 

απόφαση 2011/833/ΕΕ.  

  

Οι Ειδικοί Όροι είναι δυνατόν να προβλέπουν πρόσθετα δικαιώματα χρήσης από τον Οργανισμό.  

  

Οι δικαιούχοι αναγνωρίζουν ότι ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί προϋφιστάμενα δικαιώματα, τα 

οποία περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της δράσης. Τα εν λόγω προϋφιστάμενα δικαιώματα χρησιμοποιούνται για 

τους ίδιους σκοπούς και υπό τους ιδίους όρους που ισχύουν για τα δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων της 

δράσης, εκτός εάν ορίζεται άλλως στους Ειδικούς Όρους.  

  

Πληροφορίες για τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δίδονται κατά τη διάδοση του 

αποτελέσματος από τον Οργανισμό. Οι πληροφορίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν ως εξής: "© – [έτος] – 

[όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας]. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Άδεια στον 

Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων υπό όρους».  

  

Εάν οι δικαιούχοι χορηγήσουν δικαιώματα χρήσης στον Οργανισμό, αυτό δεν θίγει τις υποχρεώσεις τους για 

εμπιστευτικότητα δυνάμει του άρθρου II.5 ή τις υποχρεώσεις των δικαιούχων δυνάμει του άρθρου II.1.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.9 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ   

  

II.9.1 Εάν για την υλοποίηση της δράσης απαιτείται η προμήθεια αγαθών, η εκτέλεση έργων ή η παροχή υπηρεσιών, 

οι δικαιούχοι αναθέτουν τη σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή, κατά 

περίπτωση, στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνούν για την αποφυγή 

συγκρούσεων συμφερόντων.  

  

 Οι δικαιούχοι διασφαλίζουν ότι ο Οργανισμός, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης (OLAF) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 

βάσει του άρθρου II.27 και έναντι του αναδόχου τους.  

II.9.2 Δικαιούχοι που ενεργούν υπό την ιδιότητα «αναθέτουσας αρχής» κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/EΚ2 ή 

της οδηγίας 2014/24/ΕΕ3 ή οποιασδήποτε προηγούμενης εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας ή υπό την 

ιδιότητα «αναθέτοντα φορέα» κατά την έννοια της οδηγίας 2004/17/ΕΚ4 ή της οδηγίας 2014/25/ΕΕ5 ή 

οποιασδήποτε προηγούμενης εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας πρέπει να συμμορφώνονται με τους 

ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.  

  

II.9.3 Οι δικαιούχοι παραμένουν οι μόνοι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της δράσης και για την τήρηση των διατάξεων 

της συμφωνίας. Οι δικαιούχοι διασφαλίζουν ότι κάθε δημόσια σύμβαση περιέχει διατάξεις που ορίζουν ότι ο 

ανάδοχος δεν έχει δικαιώματα έναντι του Οργανισμού δυνάμει της συμφωνίας.  

  

                                                
2 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  
3 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ  
4 Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών  
5 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 

ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32004L0017
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II.9.4 Οι δικαιούχοι διασφαλίζουν ότι οι εφαρμοστέοι εν προκειμένω όροι δυνάμει των άρθρων II.3, II.4, II.5 και II.8 

ισχύουν και για τον ανάδοχο.  

  

II.9.5 Εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α), η επιχορήγηση έχει τη μορφή επιστροφής των επιλέξιμων 

δαπανών:  

  

– εάν δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου II.9.1, οι δαπάνες 

που σχετίζονται με την εν λόγω σύμβαση δεν είναι επιλέξιμες·  

 

– εάν δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των άρθρων II.9.2, II.9.3 ή 

II.9.4, η επιχορήγηση είναι δυνατόν να μειωθεί κατ’ αναλογία της σοβαρότητας της παράβασης 

υποχρεώσεων.  

  

Εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 3 η επιχορήγηση έχει τη μορφή μοναδιαίας, εφάπαξ ή κατ’ αποκοπή 

συνεισφοράς, εάν δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των άρθρων 

II.9.1, II.9.2, II.9.3 ή II.9.4, η επιχορήγηση είναι δυνατόν να μειωθεί κατ’ αναλογία της σοβαρότητας της 

παράβασης υποχρεώσεων.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.10 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ   

 Άνευ αντικειμένου  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.11 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ  Άνευ αντικειμένου  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.12 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

   

II.12.1 Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας πραγματοποιείται εγγράφως.  

  

II.12.2 Η τροποποίηση δεν επιτρέπεται να έχει ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα αλλαγές στη συμφωνία οι οποίες 

μπορούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την απόφαση χορήγησης της επιχορήγησης ή να αντιβαίνουν στην αρχή της 

ίσης μεταχείρισης των αιτούντων επιχορήγηση.  

  

II.12.3 Οι αιτήσεις τροποποίησης είναι δεόντως αιτιολογημένες, συνοδεύονται από κατάλληλα δικαιολογητικά 

έγγραφα και αποστέλλονται στον αντισυμβαλλόμενο εγκαίρως πριν την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση 

παράγει αποτελέσματα και, εν πάση περιπτώσει, τρεις μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο 

άρθρο 2.2, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που δικαιολογούνται δεόντως από το συμβαλλόμενο μέρος που ζητεί την 

τροποποίηση και έχουν γίνει δεκτές από τον αντισυμβαλλόμενο.  

  

II.12.4 Αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από κοινού από όλους τους δικαιούχους ή από δικαιούχο που ενεργεί για 

λογαριασμό όλων των δικαιούχων.  

  

II.12.5 Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής του τελευταίου συμβαλλόμενου 

μέρους ή από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης τροποποίησης.  

  

Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να παράγουν αποτελέσματα από την ημερομηνία στην οποία έχουν συμφωνήσει οι 

συμβαλλόμενοι ή, εάν δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης.  

  

  

ΑΡΘΡΟ II.13 – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ  
  

II.13.1 Αξιώσεις πληρωμής των δικαιούχων έναντι του Οργανισμού δεν εκχωρούνται σε τρίτα μέρη, εκτός από 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που επιβάλλονται από την κατάσταση.  

  

Εκχώρηση είναι εκτελεστή έναντι του Οργανισμού μόνον εάν έχει γίνει δεκτή από τον Οργανισμό κατόπιν 
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σχετικής έγγραφης και αιτιολογημένης αίτησης που υποβάλλει ο δικαιούχος που ζητεί την εκχώρηση.  

  

Χωρίς την προαναφερόμενη αποδοχή ή σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών όρων, η εκχώρηση δεν 

παράγει αποτελέσματα έναντι του Οργανισμού.  

  

II.13.2 Σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους εκχώρηση δεν απαλλάσσει τους δικαιούχους από τις υποχρεώσεις τους 

έναντι του Οργανισμού.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.14 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

  

II.14.1 Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν εκτός του ελέγχου των 

συμβαλλομένων που εμποδίζει συμβαλλόμενο να εκπληρώσει υποχρέωση που υπέχει βάσει της συμφωνίας, 

δεν μπορεί να αποδοθεί σε σφάλμα ή αμέλεια του συμβαλλομένου ή υπεργολάβου, συνδεδεμένης 

οντότητας, εκτελεστικού φορέα ή τρίτου που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη και αποδεικνύεται ότι είναι 

αδύνατο να αποφευχθεί παρά την επίδειξη της δέουσας επιμέλειας. Τυχόν παράλειψη παροχής υπηρεσίας, 

ελάττωμα εξοπλισμού ή υλικών ή καθυστερήσεις στη διάθεσή τους, καθώς και οι εργατικές διαφορές, οι 

απεργίες ή οι χρηματοδοτικές δυσχέρειες δεν μπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρα βία, εκτός αν 

προκύπτουν άμεσα από συναφή περίπτωση ανωτέρας βίας.  

  

II.14.2 Μέρος το οποίο αντιμετωπίζει περίπτωση ανωτέρας βίας αποστέλλει αμελλητί επίσημη κοινοποίηση στο άλλο 

μέρος, αναφέροντας τη φύση της κατάστασης ή του συμβάντος, την πιθανή διάρκεια και τα προβλέψιμα 

αποτελέσματά τους.  

  

II.14.3 Οι συμβαλλόμενοι λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν ζημία που οφείλεται σε ανωτέρα 
βία. Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αρχίσει και πάλι η υλοποίηση της δράσης το 

συντομότερο δυνατόν.  

  

II.14.4 Το συμβαλλόμενο μέρος που αντιμετωπίζει περίπτωση ανωτέρας βίας δεν θεωρείται ότι αθετεί τις 

υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της συμφωνίας, εάν η εκπλήρωσή τους παρακωλύεται από ανωτέρα βία.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.15 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

II.15.1  Αναστολή της υλοποίησης της δράσης από τους δικαιούχους  

  

Οι δικαιούχοι, ενεργώντας από κοινού, ή δικαιούχος ενεργώντας για λογαριασμό όλων των δικαιούχων, δύνανται να 

αναστείλουν την υλοποίηση της δράσης ή μέρους αυτής, εάν η υλοποίηση καθίσταται αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής 

λόγω έκτακτων περιστάσεων και, ιδίως, σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Οι δικαιούχοι, ενεργώντας από κοινού, ή 

δικαιούχος, ενεργώντας για λογαριασμό όλων των δικαιούχων, ενημερώνουν τον Οργανισμό χωρίς καθυστέρηση, 

αναφέροντας τους λόγους της αναστολής, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με την ημερομηνία ή την 

περίοδο επέλευσης των έκτακτων περιστάσεων, καθώς και την προβλεπόμενη ημερομηνία επανέναρξης της 

υλοποίησης.  

  

Οι δικαιούχοι ενεργώντας από κοινού, ή δικαιούχος ενεργώντας για λογαριασμό όλων των δικαιούχων, αμέσως μόλις 

οι περιστάσεις επιτρέψουν την επανέναρξη της υλοποίησης της δράσης, ενημερώνουν αμέσως τον Οργανισμό και 

υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της συμφωνίας βάσει του άρθρου II.15.3, εκτός εάν η συμφωνία ή η συμμετοχή 

δικαιούχου καταγγελθεί σύμφωνα με τα άρθρα II.16.1, II.16.2 ή τα στοιχεία γ) ή δ) του άρθρου II.16.3.1.  

II.15.2  Αναστολή της υλοποίησης της δράσης από τον Οργανισμό  

  

II.15.2.1   Ο Οργανισμός δύναται να αναστείλει την υλοποίηση της δράσης ή μέρους αυτής:  

  

α) εάν ο Οργανισμός διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι δικαιούχος έχει διαπράξει ουσιώδη σφάλματα, 
παρατυπίες ή απάτη κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή την εκτέλεση της συμφωνίας ή εάν δικαιούχος δεν 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της συμφωνίας·  

  

    β) εάν ο Οργανισμός διαθέτει αποδείξεις ότι δικαιούχος έχει διαπράξει συστημικά ή επανειλημμένα 
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σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή σοβαρή παράβαση υποχρεώσεων στο πλαίσιο άλλων επιχορηγήσεων από 

την Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, οι οποίες χορηγήθηκαν στον εν λόγω 

δικαιούχο υπό ανάλογους όρους, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή 

παράβαση υποχρεώσεων έχουν ουσιώδη επίδραση στη συγκεκριμένη επιχορήγηση·  

  

γ) εάν ο Οργανισμός έχει την υπόνοια ότι δικαιούχος έχει διαπράξει ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες, 

απάτη ή παράβαση υποχρεώσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή κατά την εκτέλεση της συμφωνίας και 

χρειάζεται να εξακριβώσει εάν όντως έχουν τελεστεί οι εν λόγω πράξεις· ή  

  

δ) μετά από αξιολόγηση της προόδου του έργου, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων κατά την 

υλοποίηση της δράσης  
  

II.15.2.2 Πριν την αναστολή υλοποίησης, ο Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως σε όλους τους δικαιούχους την πρόθεσή 

του να αναστείλει τη δράση, διευκρινίζοντας τους λόγους και, στις περιπτώσεις των στοιχείων α), β) και 

δ) του άρθρου II.15.2.1, τους αναγκαίους όρους επανέναρξης της υλοποίησης. Οι δικαιούχοι καλούνται 

να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της εν λόγω 

κοινοποίησης.  

  

Εάν, μετά την εξέταση των παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι δικαιούχοι, ο Οργανισμός αποφασίσει να 

διακόψει τη διαδικασία αναστολής, αποστέλλει επίσημη σχετική κοινοποίηση σε όλους τους 

δικαιούχους.  

  

Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή εάν, παρά τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι δικαιούχοι, ο 

Οργανισμός αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία αναστολής, μπορεί να αναστείλει την υλοποίηση 

κοινοποιώντας επισήμως την αναστολή σε όλους τους δικαιούχους, διευκρινίζοντας τους λόγους 

αναστολής και, στις περιπτώσεις των στοιχείων α), β) και δ) του άρθρου ΙΙ.15.2.1., τους τελικούς όρους 

επανέναρξης της υλοποίησης ή, στην περίπτωση του στοιχείου γ) του άρθρου ΙΙ.15.2.1., την ενδεικτική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του αναγκαίου ελέγχου.  

  

Η αναστολή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

παραλαβής της κοινοποίησης από τους δικαιούχους ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται 

στην κοινοποίηση.  

  

Για να αρχίσει εκ νέου η υλοποίηση, οι δικαιούχοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

συμμορφωθούν το συντομότερο δυνατό με τους κοινοποιηθέντες όρους και ενημερώνουν τον 

Οργανισμό για την πρόοδο που σημειώνουν εν προκειμένω.  

  

Ο Οργανισμός, μόλις κρίνει ότι εκπληρώθηκαν οι όροι επανέναρξης της υλοποίησης ή ότι 

ολοκληρώθηκε ο αναγκαίος έλεγχος, καθώς και οι επιτόπιες επιθεωρήσεις, κοινοποιεί επισήμως το 

γεγονός σε όλους τους δικαιούχους και τους καλεί να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης της συμφωνίας 

βάσει του άρθρου II.15.3, εκτός εάν η συμφωνία ή η συμμετοχή δικαιούχου καταγγελθεί σύμφωνα με τα 

άρθρα II.16.1, II.16.2 ή τα στοιχεία γ), θ), ι), ια), ή ιε) του άρθρου II.16.3.1.  

II.15.3 Συνέπειες της αναστολής  

  

Εάν είναι δυνατόν να αρχίσει και πάλι η υλοποίηση της δράσης και δεν καταγγελθεί η συμφωνία, η συμφωνία 

τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο II.12, ώστε να καθοριστεί η ημερομηνία επανέναρξης της δράσης, να παραταθεί 

η διάρκεια της δράσης και να επέλθουν τυχόν μεταβολές που είναι ίσως αναγκαίες για να προσαρμοστεί η δράση 

στους νέους όρους υλοποίησης.  

  

Η αναστολή θεωρείται ότι αίρεται με ισχύ από την ημερομηνία επανέναρξης της δράσης, η οποία συμφωνείται μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών βάσει του πρώτου εδαφίου και καθορίζεται στην τροποποίηση. Η ημερομηνία αυτή 

μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της τροποποίησης.  

  

Τυχόν δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι κατά τη διάρκεια της αναστολής για την υλοποίηση της 

ανασταλείσας δράσης ή του ανασταλέντος μέρους αυτής δεν επιστρέφονται ούτε καλύπτονται από την επιχορήγηση.  

  

Το δικαίωμα του Οργανισμού να αναστείλει την υλοποίηση δεν θίγει το δικαίωμά του να καταγγείλει τη συμφωνία ή 

τη συμμετοχή δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο II.16.3, καθώς και το δικαίωμά του να μειώσει την επιχορήγηση ή να 
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ανακτήσει αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με τα άρθρα II.25.4 και II.26.  

  

Οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση λόγω αναστολής από το άλλο μέρος.  

  

  

ΑΡΘΡΟ II.16 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

II.16.1  Καταγγελία της συμφωνίας από τους δικαιούχους  

  

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι, ενεργώντας από κοινού, ή δικαιούχος, ενεργώντας για 

λογαριασμό όλων των δικαιούχων, δύνανται να καταγγείλουν τη συμφωνία με επίσημη σχετική κοινοποίησή τους 

στον Οργανισμό, αναφέροντας σαφώς τους λόγους της καταγγελίας και διευκρινίζοντας την ημερομηνία από την 

οποία η καταγγελία παράγει αποτελέσματα. Η κοινοποίηση αποστέλλεται πριν από την ημερομηνία από την οποία η 

καταγγελία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα.  

  

Εάν δεν αιτιολογηθεί η καταγγελία ή εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν δικαιολογούν την 

καταγγελία, κοινοποιεί επισήμως σε όλους τους δικαιούχους το γεγονός αιτιολογώντας την απόφασή του και η 

συμφωνία θεωρείται ότι δεν έχει καταγγελθεί προσηκόντως, με τις συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο II.16.4.1. 

τέταρτο εδάφιο. Η καταγγελία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημέρα που ορίζεται στην επίσημη 

κοινοποίηση.  

 

II.16.2 Διακοπή της συμμετοχής ενός ή περισσότερων δικαιούχων από τους δικαιούχους   Άνευ αντικειμένου   

II.16.3 Καταγγελία της συμφωνίας ή της συμμετοχής ενός ή περισσότερων δικαιούχων από τον Οργανισμό  

  

II.16.3.1  Ο Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να καταγγείλει τη συμφωνία ή να διακόψει τη συμμετοχή ενός ή 

περισσότερων δικαιούχων στη δράση στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

  

α) εάν μεταβληθεί η νομική, οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάσταση του 

δικαιούχου σε βαθμό που να μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την εκτέλεση της συμφωνίας ή να 

θέσει εν αμφιβόλω την απόφαση χορήγησης της επιχορήγησης·   

 β)  άνευ αντικειμένου·    

γ) εάν οι δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τη δράση όπως προβλέπεται στο παράρτημα I ή εάν δικαιούχος 

δεν εκπληρώσει άλλη ουσιώδη υποχρέωση που υπέχει βάσει της συμφωνίας·   

δ)  σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο II.14, ή σε περίπτωση 

αναστολής της δράσης από τον συντονιστή λόγω έκτακτων περιστάσεων, η οποία κοινοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο ΙI.15, εφόσον η επανέναρξη της υλοποίησης είναι αδύνατη ή εφόσον οι 

απαιτούμενες τροποποιήσεις της συμφωνίας θα έθεταν εν αμφιβόλω την απόφαση επιχορήγησης ή θα 

είχαν ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των αιτούντων   

ε) εάν δικαιούχος ή άλλο πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη για τις οφειλές του εν 

λόγω δικαιούχου βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 

παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού6·  

στ) εάν δικαιούχος ή οποιοδήποτε σχετιζόμενο πρόσωπο, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο, βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), 

ε) ή στ) ή στο άρθρο 106 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού·   

 ζ)  άνευ αντικειμένου·   

 η)  άνευ αντικειμένου·   

θ) εάν ο Οργανισμός διαθέτει αποδείξεις ότι δικαιούχος ή οιοδήποτε σχετιζόμενο πρόσωπο, όπως 

ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο, έχει διαπράξει ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη κατά η 

διαδικασία ανάθεσης ή την εκτέλεση της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ψευδών 

πληροφοριών ή της παράλειψης υποβολής των πληροφοριών που ζητήθηκαν·  

   

                                                
6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης.  
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ι)  εάν ο Οργανισμός έχει στη διάθεσή του αποδείξεις ότι δικαιούχος έχει διαπράξει 

συστημικά ή επανειλημμένα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή σοβαρή παράβαση 

υποχρεώσεων στο πλαίσιο άλλων επιχορηγήσεων από την Ένωση ή από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, οι οποίες χορηγήθηκαν στον εν λόγω 

δικαιούχο υπό ανάλογους όρους, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω σφάλματα, 

παρατυπίες, απάτη ή παράβαση υποχρεώσεων έχουν ουσιώδη επίδραση στη 

συγκεκριμένη επιχορήγηση·  

ια)  μετά από αξιολόγηση της προόδου του έργου, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων 

καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση της δράσης·  

ιβ)  άνευ αντικειμένου·   

ιγ)   άνευ αντικειμένου·  

ιδ)  άνευ αντικειμένου·  

ιε)  άνευ αντικειμένου.  

  

Για τους σκοπούς των στοιχείων στ) και θ), ως «κάθε σχετιζόμενο πρόσωπο» νοείται κάθε πρόσωπο που 

έχει την εξουσία να εκπροσωπεί τον δικαιούχο ή να λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του.  

  

Για τους σκοπούς των στοιχείων θ) και ι), ως «απάτη» νοείται κάθε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη που 

θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και η οποία συνδέεται με τη χρήση ή υποβολή πλαστών, 

ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων ή με τη μη γνωστοποίηση πληροφοριών κατά παράβαση 

συγκεκριμένης υποχρέωσης.  

  

Για τους σκοπούς του στοιχείου θ), ως «ουσιώδες σφάλμα» νοείται οποιαδήποτε παραβίαση διάταξης 

συμφωνίας η οποία είναι αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης και προκαλεί ή θα μπορούσε να προκαλέσει 

ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης.   

  

Για τους σκοπούς των στοιχείων θ) και ι), ως «παρατυπία» νοείται κάθε παραβίαση διάταξης του 

ενωσιακού δικαίου, η οποία είναι αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης δικαιούχου και ζημιώνει, ή 

ενδέχεται να ζημιώσει, τον προϋπολογισμό της Ένωσης.  

  

II.16.3.2  Πριν την καταγγελία της συμφωνίας ή της συμμετοχής ενός ή περισσότερων δικαιούχων, ο Οργανισμός 

κοινοποιεί επισήμως σε όλους τους δικαιούχους την πρόθεσή του να προβεί στην καταγγελία, 

διευκρινίζοντας τους λόγους της καταγγελίας και καλώντας τους δικαιούχους που ενεργούν από κοινού, 

ή έναν δικαιούχο που ενεργεί για λογαριασμό όλων των δικαιούχων, να υποβάλουν, εντός 45 

ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, παρατηρήσεις και, στην περίπτωση του 

στοιχείου γ) του άρθρου II.16.3.1, να ενημερώσουν τον Οργανισμό σχετικά με τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι συνεχίζουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν 

βάσει της συμφωνίας.  

  

Εάν, μετά την εξέταση των παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι δικαιούχοι, ο Οργανισμός αποφασίσει να 

διακόψει τη διαδικασία καταγγελίας, ενημερώνει επισήμως όλους τους δικαιούχους.  

  

Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή εάν, παρά τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι δικαιούχοι, ο 

Οργανισμός αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία καταγγελίας, μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία ή 

τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων δικαιούχων κοινοποιώντας επισήμως την καταγγελία σε όλους τους 

δικαιούχους και διευκρινίζοντας τους λόγους της καταγγελίας.  

  

Στις περιπτώσεις των σημείων α), β), γ), ε) και ια) του άρθρου II.16.3.1, στην επίσημη κοινοποίηση 

προσδιορίζεται η ημερομηνία από την οποία η καταγγελία παράγει αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις των 

στοιχείων δ), στ), θ), ι), ιβ) και ιε) του άρθρου II.16.3.1, η καταγγελία παράγει αποτελέσματα από την 

επομένη της παραλαβής της επίσημης κοινοποίησης από τους δικαιούχους.]  

II.16.4  Αποτελέσματα της καταγγελίας   

  

II.16.4.1  Άνευ αντικειμένου  

  

II.16.4.2  Άνευ αντικειμένου           

  

II.16.4.3 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση λόγω καταγγελίας από το άλλο 
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συμβαλλόμενο μέρος.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.17 – ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ   
  

II.18.1 Η συμφωνία διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, το οποίο συμπληρώνεται, εφόσον είναι 

απαραίτητο, από το βελγικό δίκαιο.  

  

II.18.2 Σύμφωνα με το άρθρο 272 της ΣΛΕΕ, το Γενικό Δικαστήριο ή, σε δεύτερο βαθμό, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ της Ένωσης και 

κάθε δικαιούχου σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εγκυρότητα της παρούσας συμφωνίας, 

εφόσον η διαφορά δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό.  

  

II.18.3 Δυνάμει του άρθρου 299 της ΣΛΕΕ, για τις ανακτήσεις κατά την έννοια του άρθρου II.26, η Επιτροπή δύναται 

να εκδώσει εκτελεστή απόφαση για την επιβολή χρηματικών υποχρεώσεων, πέραν των κρατών, σε 

πρόσωπα. Προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης επιτρέπεται να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ.  

  

 

ΜΕΡΟΣ Β – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.19 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  Άνευ αντικειμένου  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.20 – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ  

  

II.20.1 Επιστροφή πραγματικών δαπανών   Άνευ αντικειμένου  

   

II.20.2 Επιστροφή των προκαθορισμένων μοναδιαίων δαπανών ή της προκαθορισμένης μοναδιαίας συνεισφοράς  

Άνευ αντικειμένου  

II.20.3 Επιστροφή προκαθορισμένου εφάπαξ ποσού δαπανών ή προκαθορισμένου εφάπαξ ποσού συνεισφοράς   

  

Εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 3, η επιχορήγηση έχει τη μορφή επιστροφής εφάπαξ ποσού δαπανών ή εφάπαξ ποσού 

συνεισφοράς, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει ως επιλέξιμες δαπάνες ή ως αιτούμενη συνεισφορά το συνολικό ποσό 

που προσδιορίζεται στο άρθρο 3 με την προϋπόθεση της προσήκουσας εκτέλεσης των αντίστοιχων καθηκόντων ή 

μέρους της δράσης σύμφωνα με το παράρτημα I.   

  

Εάν του ζητηθεί στο πλαίσιο των απλών ή λογιστικών ελέγχων του άρθρου II.27, ο δικαιούχος πρέπει να είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την προσήκουσα εκτέλεση. 

Εντούτοις, ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να προσδιορίσει τις πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται ή να 

προσκομίσει δικαιολογητικά έγγραφα, και ιδίως λογιστικές καταστάσεις, για να αποδείξει το ποσό που δηλώνεται ως 

εφάπαξ ποσό.   

  

II.20.4 Επιστροφή των προκαθορισμένων κατ’ αποκοπή δαπανών ή της προκαθορισμένης κατ’ αποκοπή 

συνεισφοράς   

Άνευ αντικειμένου  

  

II.20.5 Επιστροφή δαπανών που δηλώνονται βάσει των συνήθων πρακτικών κοστολόγησης του δικαιούχου   

Άνευ αντικειμένου  

  

ΑΡΘΡΟ ΙΙ.21 — ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ   Άνευ αντικειμένου  

  

ΑΡΘΡΟ II.22 – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   Άνευ αντικειμένου  

  

ΑΡΘΡΟ II.23 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ    Άνευ αντικειμένου  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.24 – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

  

II.24.1 Προχρηματοδότηση   Άνευ αντικειμένου  

  

II.24.2 Ενδιάμεσες πληρωμές   Άνευ αντικειμένου  

  

II.24.3 Πληρωμή του υπολοίπου  

  

Σκοπός της πληρωμής του υπολοίπου, η οποία δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί, είναι η επιστροφή ή η κάλυψη, μετά 

το τέλος της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 2.2, του εναπομένοντος μέρους των επιλέξιμων δαπανών στις οποίες 

υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι για την υλοποίηση της δράσης. Εφόσον το συνολικό ποσό των προηγούμενων πληρωμών 

υπερβαίνει το τελικό ποσό της επιχορήγησης που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο II.25, η πληρωμή του 

υπολοίπου μπορεί να λάβει τη μορφή ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο II.26.  

  

Με τη επιφύλαξη των άρθρων II.24.4 και II.24.5, ο Οργανισμός, μετά την παραλαβή των εγγράφων που προβλέπονται 

στο άρθρο II.23.2, καταβάλλει το ποσό που οφείλεται ως υπόλοιπο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 

4.2.  

  

Το ποσό αυτό προσδιορίζεται μετά από έγκριση της αίτησης πληρωμής του υπολοίπου και των συνοδευτικών 

εγγράφων και σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο. Η έγκριση της αίτησης πληρωμής του υπολοίπου και των 

συνοδευτικών εγγράφων δεν συνεπάγεται αναγνώριση της συμμόρφωσης, της γνησιότητας, της πληρότητας ή της 

ορθότητας των δηλώσεων και των πληροφοριών που περιέχουν.  

  

Το ποσό που οφείλεται ως υπόλοιπο προσδιορίζεται με αφαίρεση του συνολικού ποσού προχρηματοδότησης και 

ενδιάμεσων πληρωμών που έχουν ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο από το τελικό ποσό της επιχορήγησης που έχει 

καθοριστεί για κάθε δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο II.25.]  

  

II.24.4 Αναστολή της προθεσμίας πληρωμής  

  

Ο Οργανισμός δύναται, ανά πάσα στιγμή, να αναστείλει την προθεσμία πληρωμής που καθορίζεται στο άρθρο 4.2, με 

επίσημη γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο ότι η αίτηση πληρωμής του δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή, 

είτε διότι δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της συμφωνίας είτε διότι δεν έχουν υποβληθεί τα κατάλληλα 

δικαιολογητικά ή διότι υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών που δηλώνονται στην 

οικονομική κατάσταση.  

  

Η αναστολή και οι λόγοι που την υπαγορεύουν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο το συντομότερο 

δυνατό.  

  

Η αναστολή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής κοινοποίησης από τον 

Οργανισμό. Η υπολειπόμενη προθεσμία πληρωμής αρχίζει πάλι από την ημερομηνία παραλαβής των ζητούμενων 

πληροφοριών ή των αναθεωρημένων εγγράφων ή διενέργειας της αναγκαίας περαιτέρω εξακρίβωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων. Εφόσον η αναστολή υπερβαίνει τους δύο μήνες, ο ενδιαφερόμενος 

δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την έκδοση απόφασης από τον Οργανισμό για τη συνέχιση ή μη της αναστολής.  

  

Εάν η προθεσμία πληρωμής ανασταλεί λόγω απόρριψης κάποιας από τις τεχνικές εκθέσεις ή τις οικονομικές 

καταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο II.23 και απορριφθεί επίσης η νέα υποβληθείσα έκθεση ή κατάσταση, ο 

Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία ή τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου δικαιούχου βάσει 

του άρθρου II.16.3.1 στοιχείο γ), με τις συνέπειες που περιγράφονται στο άρθρο II.16.4.  
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II.24.5 Αναστολή πληρωμών   

  

II.24.5.1 Ο Οργανισμός δύναται να αναστείλει, ανά πάσα στιγμή κατά την εκτέλεση της συμφωνίας, τις πληρωμές 

προχρηματοδότησης, τις ενδιάμεσες πληρωμές ή την πληρωμή του υπολοίπου για όλους τους δικαιούχους 

ή να αναστείλει τις πληρωμές προχρηματοδότησης ή τις ενδιάμεσες πληρωμές για έναν ή περισσότερους 

δικαιούχους:  

  

α) εάν ο Οργανισμός έχει στη διάθεσή του αποδεικτικά στοιχεία ότι δικαιούχος έχει διαπράξει ουσιώδη 

σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή την εφαρμογή της επιχορήγησης ή εάν 

δικαιούχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της συμφωνίας·  

  

β) εάν ο Οργανισμός έχει στη διάθεσή του αποδείξεις ότι δικαιούχος έχει διαπράξει συστημικά ή 

επανειλημμένα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή σοβαρή παράβαση υποχρεώσεων στο πλαίσιο άλλων 

επιχορηγήσεων από την Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, οι οποίες 

χορηγήθηκαν στον εν λόγω δικαιούχο υπό ανάλογους όρους, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 

σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή παράβαση υποχρεώσεων έχουν ουσιώδη επίδραση στη συγκεκριμένη 

επιχορήγηση·  

  

γ) εάν ο Οργανισμός έχει την υπόνοια ότι δικαιούχος έχει διαπράξει ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες, 

απάτη ή παράβαση υποχρεώσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή κατά την εκτέλεση της συμφωνίας 

και χρειάζεται να εξακριβώσει εάν όντως έχουν τελεστεί οι εν λόγω πράξεις· ή   

  

δ) µετά από αξιολόγηση της προόδου του έργου, ιδίως σε περίπτωση μειζόνων καθυστερήσεων στην 

υλοποίηση της δράσης.  

  

II.24.5.2 Πριν την αναστολή πληρωμών, ο Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως σε όλους τους δικαιούχους την πρόθεσή 

του να αναστείλει τις πληρωμές, διευκρινίζοντας τους λόγους και, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο II.24.5.1 στοιχεία α), β)  και δ) τους αναγκαίους όρους επανέναρξης των πληρωμών. Οι δικαιούχοι 

καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της εν λόγω 

κοινοποίησης.  

  

Εάν, μετά την εξέταση των παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι δικαιούχοι, ο Οργανισμός αποφασίσει να 

διακόψει τη διαδικασία αναστολής των πληρωμών, αποστέλλει σε όλους τους δικαιούχους επίσημη σχετική 

κοινοποίηση.  

  

Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή εάν, παρά τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι δικαιούχοι, ο 

Οργανισμός αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία αναστολής των πληρωμών, μπορεί να αναστείλει τις 

πληρωμές με επίσημη κοινοποίηση της αναστολής σε όλους τους δικαιούχους, στην οποία διευκρινίζει 

τους λόγους της αναστολής και, στις περιπτώσεις του άρθρου ΙΙ.24.5.1 στοιχεία α), β) και δ) τους τελικούς 

όρους επανέναρξης των πληρωμών ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ.24.5.1 στοιχείο γ), 

την ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της απαραίτητης εξακρίβωσης.  

  

Η αναστολή των πληρωμών αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία αποστολής της 

σχετικής κοινοποίησης από τον Οργανισμό.   

  

Για να επαναληφθούν οι πληρωμές, οι δικαιούχοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

συμμορφωθούν το συντομότερο δυνατό με τους κοινοποιηθέντες όρους και ενημερώνουν τον Οργανισμό 

για την πρόοδο που σημειώνουν εν προκειμένω.  

  

Ο Οργανισμός, μόλις κρίνει ότι πληρούνται οι όροι για την επανάληψη των πληρωμών ή ότι διενεργήθηκε 

ο απαιτούμενος έλεγχος, καθώς και οι επιτόπιοι έλεγχοι, αποστέλλει σχετική επίσημη κοινοποίηση σε 

όλους τους δικαιούχους.  

  

Κατά την περίοδο αναστολής των πληρωμών και με την επιφύλαξη του δικαιώματος αναστολής της 

υλοποίησης της δράσης σύμφωνα με το άρθρο II.15.1 ή καταγγελίας της συμφωνίας ή της συμμετοχής 
δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο II.16.1 και το άρθρο II.16.2, ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος ή δικαιούχοι 

τους οποίους αφορά η αναστολή πληρωμών δεν δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις πληρωμής.  
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Οι αντίστοιχες αιτήσεις πληρωμής και τα δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό 

μετά την επανάληψη των πληρωμών ή μπορούν να συμπεριληφθούν στην πρώτη αίτηση πληρωμής που 

καθίσταται απαιτητή μετά την επανάληψη των πληρωμών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 

4.1.  

  

II.24.6 Κοινοποίηση των οφειλόμενων ποσών    Άνευ αντικειμένου  

  

II.24.7 Τόκοι υπερημερίας  

Μετά τη λήξη των προθεσμιών πληρωμής κατά τα άρθρα 4.2 και II.24.1 και με την επιφύλαξη των άρθρων II.24.4 και 

II.24.5, οι δικαιούχοι δικαιούνται τόκους υπερημερίας με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης σε ευρώ («επιτόκιο αναφοράς»), προσαυξημένο κατά τρεισήμισι 

μονάδες. Το επιτόκιο αναφοράς είναι το επιτόκιο που ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα λήξης της προθεσμίας 

πληρωμής, όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.  

  

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε δικαιούχους που είναι κράτη μέλη της Ένωσης, καθώς και αρχές της τοπικής 

και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και άλλοι δημόσιοι φορείς που ενεργούν εξ ονόματος και για λογαριασμό του 

κράτους μέλους για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας.  

  

Η αναστολή της προθεσμίας πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο II.24.4 ή της πληρωμής από τον Οργανισμό σύμφωνα 

με το άρθρο II.24.5 δεν μπορεί να θεωρηθεί καθυστέρηση πληρωμής.  

  

Οι τόκοι υπερημερίας καλύπτουν το χρονικό διάστημα που έχει παρέρχεται από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας πληρωμής μέχρι και την ημερομηνία πραγματικής πληρωμής όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο ΙΙ.24.9. Οι 

πληρωτέοι τόκοι δεν συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό της τελικής επιχορήγησης κατά την έννοια του άρθρου 

ΙI.25.3.   

  

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όταν ο τόκος που υπολογίζεται είναι μικρότερος από ή ισούται με 200 EUR, 

καταβάλλεται στον δικαιούχο μόνο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη λήψη της 

καθυστερημένης πληρωμής.  

   

II.24.8 Νόμισμα πληρωμών   

Οι πληρωμές από τον Οργανισμό πραγματοποιούνται σε ευρώ.   

  

II.24.9 Ημερομηνία πληρωμής   

Οι πληρωμές από τον Οργανισμό θεωρείται ότι πραγματοποιούνται κατά την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού 

του Οργανισμού.   

  

II.24.10  Έξοδα εμβασμάτων πληρωμής   

Τα έξοδα εμβασμάτων πληρωμής καταλογίζονται ως εξής:  

α) τα έξοδα εμβασμάτων που χρεώνει η τράπεζα του Οργανισμού βαρύνουν τον Οργανισμό·  

β) τα έξοδα εμβασμάτων που χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου βαρύνουν τον δικαιούχο·  

γ)  όλα τα έξοδα επανειλημμένων εμβασμάτων με υπαιτιότητα ενός εκ των συμβαλλομένων μερών 

βαρύνουν το υπαίτιο μέρος.  

  

II.24.11 Πληρωμές στους δικαιούχους   Άνευ αντικειμένου.  

 

  

ΑΡΘΡΟ II.25 – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
  

II.25.1 Υπολογισμός του τελικού ποσού  

Με την επιφύλαξη των άρθρων II.25.2, II.25.3 και II.25.4, το τελικό ποσό της επιχορήγησης προσδιορίζεται για κάθε 

δικαιούχο ως εξής:  

  

α) εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 3, η επιχορήγηση του δικαιούχου, των συνδεδεμένων οντοτήτων ή των 

εκτελεστικών φορέων του έχει τη μορφή επιστροφής των επιλέξιμων δαπανών, το ποσό προκύπτει με την 

εφαρμογή του/των προβλεπόμενου/-ων στο εν λόγω άρθρο συντελεστή/-ών επιστροφής στις επιλέξιμες 
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δαπάνες που έχει εγκρίνει ο Οργανισμός για τις αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών και δραστηριότητες·  

β) εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 3, η επιχορήγηση προς τον δικαιούχο, τις συνδεδεμένες οντότητες ή τους 

εκτελεστικούς φορείς του έχει τη μορφή μοναδιαίας συνεισφοράς, το ποσό προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό της προβλεπόμενης στο εν λόγω άρθρο μοναδιαίας συνεισφοράς επί τον πραγματικό αριθμό 

των μονάδων που έχει εγκρίνει ο Οργανισμός·   

γ) εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 3, η επιχορήγηση του δικαιούχου, των συνδεδεμένων οντοτήτων ή των 

εκτελεστικών φορέων του έχει τη μορφή εφάπαξ συνεισφοράς, είναι το εφάπαξ ποσό που προβλέπεται στο εν 

λόγω άρθρο, εφόσον ο Οργανισμός εγκρίνει την προσήκουσα υλοποίηση των σχετικών εργασιών ή μέρους της 

δράσης σύμφωνα με το παράρτημα I·  

δ) εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 3, η επιχορήγηση του δικαιούχου, των συνδεδεμένων οντοτήτων ή των 

εκτελεστικών φορέων του έχει τη μορφή κατ’ αποκοπή συνεισφοράς, το ποσό προκύπτει με την εφαρμογή του 

προβλεπόμενου στο εν λόγω άρθρο ενιαίου συντελεστή στις επιλέξιμες δαπάνες ή στην συνεισφορά που έχει 

εγκρίνει ο Οργανισμός.  

  

Εφόσον το άρθρο 3 προβλέπει συνδυασμό των διαφόρων μορφών επιχορήγησης του δικαιούχου, των συνδεδεμένων 

οντοτήτων ή των εκτελεστικών φορέων του, τα ποσά αυτά αθροίζονται.  

  

II.25.2 Ανώτατο ποσό   

Το συνολικό ποσό που καταβάλλει ο Οργανισμός σε δικαιούχο δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ανώτατο ποσό 

επιχορήγησης του δικαιούχου που προβλέπεται στο άρθρο 3.  

  

Εφόσον το ποσό για δικαιούχο που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο II.25.1 υπερβαίνει αυτό το ανώτατο ποσό, το 

τελικό ποσό της επιχορήγησης του δικαιούχου περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 3.  

  

II.25.3 Κανόνας μη αποκόμισης κέρδους και συνεκτίμηση των εσόδων   Άνευ αντικειμένου  

II.25.4 Μείωση λόγω πλημμελούς, μερικής ή καθυστερημένης υλοποίησης ή αθέτησης των συμβατικών 

υποχρεώσεων  

  

Ο Οργανισμός δύναται να μειώσει το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης ανά δικαιούχο που προσδιορίζεται στο άρθρο 

3 εάν η δράση δεν υλοποιηθεί ορθά σύμφωνα με το παράρτημα Ι (δηλ. εάν δεν έχει εκτελεστεί ή έχει εκτελεστεί 

πλημμελώς, εν μέρει ή καθυστερημένα) ή εάν ένας δικαιούχος δεν συμμορφωθεί με όλες τις άλλες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.  

  

Το ποσό της μείωσης θα είναι ανάλογο με τον βαθμό πλημμελούς υλοποίησης της δράσης ή με τη σοβαρότητα της 

αθέτησης.  

  

Πριν προχωρήσει στη μείωση της επιχορήγησης, ο Οργανισμός πρέπει να αποστείλει επίσημη κοινοποίηση στον 

ενδιαφερόμενο δικαιούχο:  

  

α) ενημερώνοντάς τον σχετικά με:  

(i) την πρόθεσή του να μειώσει το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης·  

(ii) το ποσό κατά το οποίο σκοπεύει να μειώσει την επιχορήγηση·  

(iii) τους λόγους της μείωσης·  

  

β) καλώντας τον να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της επίσημης 

κοινοποίησης.  

  

Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει παρατηρήσεις ή αποφασίσει να προβεί στη μείωση παρά τις παρατηρήσεις που έλαβε, θα 

αποστείλει επίσημη κοινοποίηση ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο σχετικά με την απόφασή του.  

  

Εάν η επιχορήγηση μειωθεί, ο Οργανισμός πρέπει να υπολογίσει το μειωμένο ποσό της επιχορήγησης αφαιρώντας το 

ποσό της μείωσης (το οποίο υπολογίζεται κατ᾽ αναλογία προς την πλημμελή υλοποίηση της δράσης ή τη σοβαρότητα 

της παράβασης υποχρεώσεων) από το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης.  
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Το τελικό ποσό της επιχορήγησης θα είναι το χαμηλότερο από τα ακόλουθα δύο:  

  

α) το ποσό που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα II.25.1, II.25.2 και II.25.3· ή  

  

β) το μειωμένο ποσό της επιχορήγησης όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο II.25.4.  

  

 

ΑΡΘΡΟ II.26 – ΑΝΑΚΤΗΣΗ  

II.26.1 Ανάκτηση κατά την πληρωμή του υπολοίπου  

  

Εφόσον η πληρωμή του υπολοίπου για δικαιούχο λαμβάνει τη μορφή ανάκτησης, ο Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως 

στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο την πρόθεσή του να ανακτήσει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό:  

  

α) προσδιορίζοντας το οφειλόμενο ποσό και τους λόγους της ανάκτησης·  

  

β) καλώντας τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο να υποβάλει παρατηρήσεις εντός καθορισμένης περιόδου.  

  

Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή εάν, παρά την υποβολή παρατηρήσεων από τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο, ο 

Οργανισμός αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία ανάκτησης, ο Οργανισμός μπορεί να επιβεβαιώσει την ανάκτηση 

με επίσημη κοινοποίησή του στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο χρεωστικού σημειώματος («χρεωστικό σημείωμα») όπου 

διευκρινίζει τους όρους και την ημερομηνία πληρωμής.  

  

Εάν ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος δεν εξοφλήσει τον Οργανισμό έως την ημερομηνία που ορίζεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, ο Οργανισμός ή η Επιτροπή ανακτά το οφειλόμενο ποσό από τον δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο II.26.3.  

II.26.2  Ανάκτηση μετά την πληρωμή του υπολοίπου  

  

Εάν πρέπει να ανακτηθεί ποσό σύμφωνα με τα άρθρα II.27.6, II.27.7 και II.27.8, ο δικαιούχος τον οποίο αφορά ο 

λογιστικός έλεγχος ή οι διαπιστώσεις της OLAF επιστρέφει στον Οργανισμό το εν λόγω ποσό.  

  

Πριν από την ανάκτηση, ο Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο την πρόθεσή του να 

ανακτήσει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό:  

  

α) προσδιορίζοντας το οφειλόμενο ποσό (καθώς και κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από τον Οργανισμό ως 

συνεισφορά για δαπάνες που βαρύνουν τις συνδεδεμένες οντότητες ή τους εκτελεστικούς φορείς του) και 

τους λόγους της ανάκτησης·  

  

β) καλώντας τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο να υποβάλει παρατηρήσεις εντός καθορισμένης περιόδου.  

  

Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή εάν, παρά την υποβολή παρατηρήσεων από τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο, ο 

Οργανισμός αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία ανάκτησης, ο Οργανισμός μπορεί να επιβεβαιώσει την ανάκτηση 

με επίσημη κοινοποίησή του στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο χρεωστικού σημειώματος («χρεωστικό σημείωμα») όπου 

διευκρινίζει τους όρους και την ημερομηνία πληρωμής.  

  

Εάν ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος δεν εξοφλήσει τον Οργανισμό έως την ημερομηνία που ορίζεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, ο Οργανισμός ή η Επιτροπή ανακτά το οφειλόμενο ποσό από τον δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο II.26.3.  

II.26.3 Διαδικασία ανάκτησης λόγω μη εξόφλησης έως την ημερομηνία που ορίζεται στο χρεωστικό σημείωμα  

  

Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία που καθορίζεται στο χρεωστικό σημείωμα, ο Οργανισμός ή 

η Επιτροπή ανακτά το οφειλόμενο ποσό:  

  

α)   συμψηφίζοντάς το με τυχόν ποσά τα οποία οφείλονται στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο από την Επιτροπή ή από 

εκτελεστικό οργανισμό [από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενεργείας (Ευρατόμ)] (εφεξής «συμψηφισμός»)· σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από την 

ανάγκη διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ο Οργανισμός μπορεί να προβεί σε ανάκτηση 
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με συμψηφισμό πριν από την ταχθείσα ημερομηνία· η εκ των προτέρων συναίνεση του δικαιούχου δεν είναι 

απαραίτητη· επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά του εν λόγω συμψηφισμού ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ·   

β)  με κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 4.1 («κατάπτωση της 

χρηματικής εγγύησης»)·   

γ) εφόσον αυτό προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους, θεωρώντας τους δικαιούχους από κοινού και εις ολόκληρον 

υπεύθυνους·  

δ)  κινώντας δικαστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο II.18.2 ή με τους Ειδικούς Όρους ή εκδίδοντας εκτελεστή 

απόφαση σύμφωνα με το άρθρο II.18.3.  

II.26.4  Τόκοι υπερημερίας  

Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ημερομηνίας που καθορίζεται στο χρεωστικό σημείωμα, το 

οφειλόμενο ποσό προσαυξάνεται με τόκους βάσει του επιτοκίου που προβλέπεται στο άρθρο II.24.7. Οι τόκοι 

υπερημερίας καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας πληρωμής έως 

και την ημερομηνία πραγματικής και ολοσχερούς είσπραξης του εκκρεμούς ποσού από τον Οργανισμό ή την 

Επιτροπή.  

  

Τυχόν μερική πληρωμή χρησιμοποιείται πρώτα για τα έξοδα και τους τόκους υπερημερίας και κατόπιν για το 

κεφάλαιο.  

II.26.5  Τραπεζικά έξοδα   

Τα τραπεζικά έξοδα που προκύπτουν από την ανάκτηση των οφειλόμενων στον Οργανισμό ποσών βαρύνουν τον 

ενδιαφερόμενο δικαιούχο, εκτός εάν είναι εφαρμοστέα η οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 

οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ.  

  

ΑΡΘΡΟ II.27 – ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

II.27.1 Τεχνικοί και οικονομικοί έλεγχοι, λογιστικοί έλεγχοι, ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση   

Η Επιτροπή ή ο Οργανισμός δύναται να διενεργεί τεχνικούς, οικονομικούς και λογιστικούς ελέγχους προκειμένου να 

επιβεβαιώσει ότι οι δικαιούχοι υλοποιούν προσηκόντως τη δράση και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 

υπέχουν βάσει της συμφωνίας. Δύναται επίσης να ελέγχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο λογιστικά βιβλία των 

δικαιούχων για τις περιοδικές αξιολογήσεις των εφάπαξ ποσών, των ποσών μοναδιαίου κόστους ή των κατ’ αποκοπή 

ποσών.  

  

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται στο πλαίσιο των απλών ή των λογιστικών ελέγχων θεωρούνται 

εμπιστευτικές.  

  

Επιπλέον, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός μπορεί να διενεργεί ενδιάμεση ή τελική αξιολόγηση των επιπτώσεων της 

δράσης ως προς τον στόχο του αντίστοιχου ενωσιακού προγράμματος, ώστε να εκτιμάται κατά πόσον έχουν 

επιτευχθεί οι προβλεπόμενοι στόχοι, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

  

Απλοί και λογιστικοί έλεγχοι ή αξιολογήσεις της Επιτροπής ή του Οργανισμού επιτρέπεται να διενεργούνται είτε 

απευθείας από το προσωπικό τους είτε από εξωτερικό φορέα εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ ονόματός τους.  

  

Οι εν λόγω απλοί και λογιστικοί έλεγχοι ή αξιολογήσεις επιτρέπεται να διενεργούνται κατά την εκτέλεση της 

συμφωνίας και για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία πληρωμής του υπολοίπου. Η περίοδος αυτή μειώνεται σε 

τρία έτη εφόσον το ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 3 δεν υπερβαίνει τα 60.000 EUR.  

  

Η διαδικασία απλού ή λογιστικού ελέγχου ή αξιολόγησης θεωρείται ότι αρχίζει την ημερομηνία παραλαβής της 

σχετικής επιστολής αναγγελίας της Επιτροπής ή του Οργανισμού.  

  

Εάν ο έλεγχος διεξάγεται σε συνδεδεμένη οντότητα ή εκτελεστικό φορέα, ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος πρέπει να 

ενημερώσει την εν λόγω συνδεδεμένη οντότητα ή τον εν λόγω εκτελεστικό φορέα.  

II.27.2 Καθήκον τήρησης εγγράφων   

Οι δικαιούχοι διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, ιδίως τα λογιστικά και τα φορολογικά αρχεία, αποθηκευμένα σε 

οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πρωτοτύπων, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την 
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αντίστοιχη εθνική τους νομοθεσία και υπό τους όρους που προβλέπει, για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία 

πληρωμής του υπολοίπου.  

  

Η περίοδος αυτή μειώνεται σε τρία έτη εφόσον το ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 3 δεν υπερβαίνει τα 

60.000 EUR.  

  

Οι περίοδοι που ορίζονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο παρατείνονται σε περίπτωση εκκρεμών λογιστικών 

ελέγχων, προσφυγών, δικαστικής διαμάχης ή αξιώσεων σχετικών με την επιχορήγηση, συμπεριλαμβανόμενης της 

περίπτωσης που αναφέρεται στο άρθρο II.27.7. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δικαιούχοι διατηρούν τα έγγραφα έως ότου 

λήξουν οι λογιστικοί έλεγχοι, οι προσφυγές, η δικαστική διαμάχη ή η διεκδίκηση αξιώσεων.  

II.27.3 Υποχρέωση ενημέρωσης  

Οι δικαιούχοι παρέχουν κάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, που ζητεί η 

Επιτροπή ή ο Οργανισμός ή άλλος εξωτερικός φορέας εξουσιοδοτημένος από αυτούς για απλό ή λογιστικό έλεγχο ή 

αξιολόγηση.  

  

Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή ή ο 

Οργανισμός δύναται να θεωρήσει:  

  

α)  ως μη επιλέξιμες οποιεσδήποτε δαπάνες μη επαρκώς τεκμηριωμένες από τις πληροφορίες που παρείχε ο 

δικαιούχος·  

  

β)  ως μη οφειλόμενη οποιαδήποτε μοναδιαία, εφάπαξ ή κατ’ αποκοπή συνεισφορά μη επαρκώς τεκμηριωμένη από τις 

πληροφορίες που παρείχε ο δικαιούχος.  

II.27.4 Επιτόπιοι έλεγχοι  

Κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου, οι δικαιούχοι επιτρέπουν στο προσωπικό της Επιτροπής ή του Οργανισμού και 

σε εξουσιοδοτημένο από την Επιτροπή ή τον Οργανισμό εξωτερικό προσωπικό την πρόσβαση στους χώρους και τις 

εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται ή υλοποιήθηκε η δράση, καθώς και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή.  

  

Εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες κατά τον χρόνο του επιτόπιου ελέγχου και ότι οι αιτούμενες 

πληροφορίες παρέχονται σε κατάλληλη μορφή.  

  

Σε περίπτωση που δικαιούχος αρνηθεί να παράσχει πρόσβαση στους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τις πληροφορίες 

σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός δύναται να θεωρήσει:  

  

α)  ως μη επιλέξιμες οποιεσδήποτε δαπάνες μη επαρκώς τεκμηριωμένες από τις πληροφορίες που παρείχε ο 

δικαιούχος·  

β)  ως μη οφειλόμενη οποιαδήποτε μοναδιαία, εφάπαξ ή κατ’ αποκοπή συνεισφορά μη επαρκώς τεκμηριωμένη 

από τις πληροφορίες που παρείχε ο δικαιούχος.  

II.27.5 Διαδικασία λογιστικού ελέγχου κατ’ αντιπαράθεση  

Με βάση τις διαπιστώσεις του λογιστικού ελέγχου, συντάσσεται προσωρινή έκθεση («σχέδιο έκθεσης λογιστικού 

ελέγχου»). Η έκθεση αποστέλλεται από την Επιτροπή ή τον Οργανισμό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στον 

ενδιαφερόμενο δικαιούχο, ο οποίος διαθέτει 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης για να υποβάλει 

παρατηρήσεις. Η τελική έκθεση («τελική έκθεση λογιστικού ελέγχου») αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο 

εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής παρατηρήσεων.  

II.27.6  Συνέπειες των διαπιστώσεων του λογιστικού ελέγχου  

Με βάση τις τελικές διαπιστώσεις του λογιστικού ελέγχου, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός δύναται να λάβει τα μέτρα 

που κρίνει αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης, κατά την πληρωμή του υπολοίπου ή μετά την πληρωμή 

του υπολοίπου, του συνόλου ή μέρους των πληρωμών στις οποίες έχει προβεί, σύμφωνα με το άρθρο II.26.  

  

Εάν οι τελικές διαπιστώσεις του λογιστικού ελέγχου εξαχθούν μετά την πληρωμή του υπολοίπου, το προς ανάκτηση 

ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του αναθεωρημένου τελικού ποσού της επιχορήγησης του ενδιαφερόμενου 

δικαιούχου, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο II.25, και του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε στον 

ενδιαφερόμενο δικαιούχο βάσει της συμφωνίας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του.   
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II.27.7 Διόρθωση συστημικών ή επανειλημμένων σφαλμάτων, παρατυπιών, απάτης ή παράβασης υποχρεώσεων  

  

II.27.7.1  Η Επιτροπή ή ο Οργανισμός δύναται να επεκτείνει διαπιστώσεις λογιστικών ελέγχων από άλλες 

επιχορηγήσεις στην παρούσα επιχορήγηση εάν:  

  

α) διαπιστώθηκε ότι ο δικαιούχος, κατόπιν ελέγχου άλλων επιχορηγήσεων της ΕΕ ή της Ευρατόμ που 

του χορηγήθηκαν υπό παρεμφερείς όρους, έχει διαπράξει συστημικά ή επανειλημμένα σφάλματα, 

παρατυπίες, απάτη ή παράβαση υποχρεώσεων που επηρεάζουν σημαντικά την παρούσα 

επιχορήγηση· και  

  

β) ο δικαιούχος παρέλαβε επισήμως την τελική έκθεση λογιστικού ελέγχου που περιλαμβάνει τις 

διαπιστώσεις των συστημικών ή επανειλημμένων σφαλμάτων, παρατυπιών, απάτης ή παράβασης 

υποχρεώσεων, μαζί με κατάλογο των επιχορηγήσεων που επηρεάζονται από τις διαπιστώσεις, 

εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ.27.1.  

  

  Η επέκταση των διαπιστώσεων μπορεί να οδηγήσει σε:  

  

 α)  απόρριψη δαπανών ως μη επιλέξιμων·   

 β)  μείωση της επιχορήγησης όπως προβλέπεται στο άρθρο II.25.4·   

 γ)  ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών όπως προβλέπεται στο άρθρο  

II.26·   

 δ)  αναστολή πληρωμών όπως προβλέπεται στο άρθρο II.24.5·   

 ε)  αναστολή της υλοποίησης της δράσης όπως προβλέπεται στο άρθρο II.15.2·   

στ) καταγγελία όπως προβλέπεται στο άρθρο II.16.3.  

  

II.27.7.2   Η Επιτροπή ή ο Οργανισμός πρέπει να αποστείλει επίσημη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο 

 δικαιούχο  ενημερώνοντάς  τον σχετικά  με  τα  συστημικά  ή επανειλημμένα 

σφάλματα και την πρόθεσή της/του να επεκτείνει τις διαπιστώσεις του λογιστικού ελέγχου, μαζί με τον 

κατάλογο των επιχορηγήσεων που επηρεάζονται.   

  

α)  Εάν οι διαπιστώσεις αφορούν την επιλεξιμότητα δαπανών, η διαδικασία είναι η εξής:  

  

Η επίσημη κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει:  

  

i) πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τον κατάλογο των επιχορηγήσεων 

που επηρεάζονται από τις διαπιστώσεις·  

ii) αίτημα υποβολής αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων για όλες τις 

επιχορηγήσεις που επηρεάζονται·   

iii) εφόσον είναι δυνατό, το ποσοστό διόρθωσης για παρέκταση το οποίο έχει ορίσει η 

Επιτροπή ή ο Οργανισμός για τον υπολογισμό των ποσών που πρόκειται να 

απορριφθούν βάσει των συστημικών ή επανειλημμένων σφαλμάτων, παρατυπιών, 

απάτης ή παράβασης υποχρεώσεων, εάν ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος:  

– θεωρεί ότι η υποβολή αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων δεν είναι 

δυνατή ή πρακτικά εφικτή· ή  

– δεν υποβάλει αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις.  

  

Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος έχει προθεσμία 60 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της 

επίσημης κοινοποίησης για να υποβάλει παρατηρήσεις και αναθεωρημένες οικονομικές 

καταστάσεις ή να προτείνει δεόντως τεκμηριωμένη εναλλακτική μέθοδο διόρθωσης. Η εν λόγω 

προθεσμία μπορεί να παραταθεί από την Επιτροπή ή τον Οργανισμό σε αιτιολογημένες 

περιπτώσεις.  

  

Εάν ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος υποβάλει αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες 

λαμβάνονται υπόψη οι διαπιστώσεις, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός θα καθορίσει το ποσό που θα 

διορθωθεί βάσει των εν λόγω αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων.  
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Εάν ο δικαιούχος προτείνει εναλλακτική μέθοδο διόρθωσης και η Επιτροπή ή ο Οργανισμός την 

αποδεχθεί, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός πρέπει να αποστείλει επίσημη κοινοποίηση στον 

ενδιαφερόμενο δικαιούχο ενημερώνοντάς τον:  

  

i) ότι αποδέχεται την εναλλακτική μέθοδο·   

ii) σχετικά με τις αναθεωρημένες επιλέξιμες δαπάνες που καθορίστηκαν με την 

εφαρμογή της μεθόδου.  

  

Διαφορετικά, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός πρέπει να αποστείλει επίσημη κοινοποίηση στον 

ενδιαφερόμενο δικαιούχο ενημερώνοντάς τον:  

  

i) ότι δεν αποδέχεται τις παρατηρήσεις ή την προτεινόμενη εναλλακτική μέθοδο·   

ii) σχετικά με τις αναθεωρημένες επιλέξιμες δαπάνες που καθορίστηκαν με την 

εφαρμογή της μεθόδου παρέκτασης που είχε κοινοποιηθεί αρχικά στον δικαιούχο.  

  

Σε περίπτωση συστημικών ή επανειλημμένων σφαλμάτων, παρατυπιών, απάτης ή παράβασης 

υποχρεώσεων που διαπιστώθηκαν μετά την πληρωμή του υπολοίπου, το προς ανάκτηση ποσό 

αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του αναθεωρημένου τελικού ποσού της επιχορήγησης του 

ενδιαφερόμενου δικαιούχου, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο II.25 με βάση τις 

αναθεωρημένες επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσε ο δικαιούχος και έχουν εγκριθεί από την 

Επιτροπή ή τον Οργανισμό ή βάσει των αναθεωρημένων επιλέξιμων δαπανών μετά την 

παρέκταση, και του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο βάσει της 

συμφωνίας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του·  

  

β) Εάν οι διαπιστώσεις αφορούν πλημμελή υλοποίηση ή αθέτηση άλλης υποχρέωσης (δηλαδή, εφόσον 

οι μη επιλέξιμες δαπάνες δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τον προσδιορισμό του ποσού 

που πρέπει να διορθωθεί), η διαδικασία έχει ως εξής:  

  

  Η Επιτροπή ή ο Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο τον ενιαίο 

συντελεστή διόρθωσης που θα εφαρμοστεί στο ανώτατο ποσό της επιχορήγησης που καθορίζεται 

στο άρθρο 3 ή σε μέρος αυτού, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, και καλεί τον δικαιούχο να 

υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με τον κατάλογο των επιχορηγήσεων που επηρεάζονται από τις 

διαπιστώσεις.  

  

Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος διαθέτει προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της 

κοινοποίησης για να υποβάλει παρατηρήσεις και να προτείνει δεόντως τεκμηριωμένο εναλλακτικό 

ενιαίο συντελεστή διόρθωσης.  

  

  Εάν η Επιτροπή ή ο Οργανισμός αποδεχθεί τον εναλλακτικό ενιαίο συντελεστή διόρθωσης που 

πρότεινε ο δικαιούχος, του αποστέλλει επίσημη σχετική κοινοποίηση και διορθώνει το ποσό της 

επιχορήγησης με εφαρμογή του αποδεκτού εναλλακτικού ενιαίου συντελεστή διόρθωσης.  

  

  Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή εάν η Επιτροπή ή ο Οργανισμός δεν δεχθεί τις 

παρατηρήσεις ή τον εναλλακτικό ενιαίο συντελεστή διόρθωσης που προτείνει ο δικαιούχος, η 

Επιτροπή ή ο Οργανισμός τού αποστέλλει επίσημη σχετική κοινοποίηση και διορθώνει το ποσό 

της επιχορήγησης με εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή διόρθωσης που είχε κοινοποιηθεί αρχικά 

στον δικαιούχο.  

  

Σε περίπτωση συστημικών ή επανειλημμένων σφαλμάτων, παρατυπιών, απάτης ή παράβασης 

υποχρεώσεων που διαπιστώθηκαν μετά την πληρωμή του υπολοίπου, το προς ανάκτηση ποσό 

αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του αναθεωρημένου τελικού ποσού της επιχορήγησης του 

ενδιαφερόμενου δικαιούχου μετά την διόρθωση βάσει του ενιαίου συντελεστή διόρθωσης, και του 

συνολικού ποσού που καταβλήθηκε στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο βάσει της συμφωνίας για την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων του.  

II.27.8  Έλεγχοι και επιθεωρήσεις της OLAF   

  

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει τα ίδια δικαιώματα με την Επιτροπή και τον 
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Οργανισμό, και ιδίως δικαίωμα πρόσβασης για τους ελέγχους και τις έρευνες.  

  

Δυνάμει του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/967 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους 

ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες και του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 883/20137 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 

έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η OLAF 

δύναται, επίσης, να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το 

δίκαιο της Ένωσης διαδικασίες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από απάτες και λοιπές 

παρατυπίες.  

  

Εφόσον συντρέχει λόγος, οι διαπιστώσεις των ελέγχων της OLAF είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αποφάσεις 

ανάκτησης ποσών από τον Οργανισμό. Ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη με βάση το εθνικό δίκαιο.  

II.27.9  Απλοί και λογιστικοί έλεγχοι του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου   

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τα ίδια δικαιώματα με την Επιτροπή και τον Οργανισμό, και ιδίως δικαίωμα 

πρόσβασης, για τους απλούς και τους λογιστικούς ελέγχους.  

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε - ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΜΕΛΕΤΗ 

Προϋπολογισμός:  14.999,99 € 

Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» -WiFi4EU (CEF) 

 

ΚΑ προϋπολογισμού: 10.6162.03  

Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» -WiFi4EU (CEF) 

 

CPV:  32510000-1 (Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από κοινοτικούς πόρους σε  βάρος του ΚΑ 10.6162.03 ΜΕ τίτλο «Δαπάνη στο πλαίσιο 

του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) –WiFi4EU»:  

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -

WiFi4EU (CEF) η συνολική προεκτιμούμενη δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ  (15.000,00) συμπεριλαμβανομένου  

ΦΠΑ:  

    

 Υλοποίησης της προμήθειας εξοπλισμού της παραπάνω δράσης όπως  περιγράφεται και στην συμφωνία 

επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -WiFi4EU» αριθ. 

INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/025096-030749 και τοποθέτηση του  εξοπλισμού πλήρως λειτουργικού ώστε να 

υλοποιηθεί η εν λόγω δράση στα εξής σημεία:  

 

Τοποθεσίες Συντεταγμένες Σημεία πρόσβασης 

σε υπαίθριους 

χώρους 

Σημεία πρόσβασης 

σε κλειστούς 

χώρους 

Δημοτική Κοινότητα 

Χωριστής  

41ο 07’ 57.46” Ν - 

24ο 12’ 40.07” Ε 
1 0 

Δημοτική Κοινότητα 

Ξηροποτάμου 

41ο 11’ 34.29” Ν - 

24ο 06’ 14.08” Ε 
1 0 

Δημοτική Κοινότητα 

Μικροχωρίου 

41ο 06’ 08.24” Ν - 

24ο 10’ 34.68” Ε 
1 0 

                                                
7 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
7 ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.  
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Κεντρική Πλατεία με 

Δημοτικό Κτήριο –

Πλατεία Ελευθερίας 1 

41ο 08’ 59.44” Ν - 

24ο 08’ 47.56” Ε 

41ο 09’ 01.24” Ν - 

24ο 08’ 48.74” Ε 

4 0 

Κεντρικό Δημαρχείο 41ο 07’ 39.62” Ν - 

24ο 08’ 58.20” Ε 
3 7 

Κλειστό Γυμναστήριο 41ο 09’ 24.53” Ν - 

24ο 08’ 44.81” Ε 
1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 11 8 

 

 Αναλαμβάνει ως εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με την έκδοση της απόφασης να τηρεί 

απόλυτη εχεμύθεια  και συμμόρφωση με κατάλληλα οργανοτεχνικά μέτρα με τις επιταγές με το Γενικό 

Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679) και/ή ενδεχόμενης νέας 

ελληνικής νομοθεσίας που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη, βάσει και αντίστοιχης συμφωνίας εκτέλεσης 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα ακολουθήσει,  σχέδιο του οποίου θα υπάρχει ως συνημμένο 

της  πρόσκλησης που θα ακολουθήσει της διαδικασίας. 

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. 

 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΤΧ) ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ) 

Ενεργός και Παθητικός Εξοπλισμός Ασύρματης Δικτύωσης 
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Πίνακας 1 

Εξοπλισμός ασύρματη ζεύξης (Κεραίες WIFI) - Γέφυρα PTP με ενσωματωμένη κεραία  

 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Radio 

Α.1 
Ραδιοσύστημα αποτελούμενο από εξωτερική 

μονάδα (ODU) και εσωτερική μονάδα (IDU) 
ΝΑΙ   

Α.2 Αναγνώριση Τύπου και συμμόρφωση. 

ΝΑΙ 

ΕΝ 301 893 

ΕΝ 302 502 

  

Α.3 RF Band 
ΝΑΙ 

5,470 – 5,850 GHz 
  

Α.4 Channel Size 
ΝΑΙ 

10,20,40 MHz 
  

Α.5 Βήμα Επιλογής Καναλιού 
ΝΑΙ 

5MHz 
  

Α.6 MIMO 
ΝΑΙ 

2X2 
  

Α.7 Μεταβλητό Tx Power 
ΝΑΙ 

≥ 20 dBm 
  

Α.8 Προσαρμοζόμενη διαμόρφωση ΝΑΙ   

Α.9 Μέγιστη Διαμόρφωση 
ΝΑΙ 

≥ 64QAM 5/6 
  

Α.10 Radio Access Method 
ΝΑΙ 

TDD 
  

Α.11 Προσαρμοζόμενο  TDD 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

Συμμετρικό και 

Ασύμμετρο και 

Adaptive 

  

Α.12 

Προσαρμοζόμενος Έλεγχος Καναλιού – 

Dynamic Frequency Selection, Automatic Power 

Control 

ΝΑΙ   

Α.13 
Αυτόματη Επιλογή Καναλιού με Σάρωση του 

Φάσματος 
ΝΑΙ   

Α.14 Ενσωματωμένο Spectrum Analyzer ΝΑΙ   

Α.15 Υποστήριξη NLOS ΝΑΙ   

Α.16 Υποστήριξη OFDM ΝΑΙ   

Α.17 Rx sensitivity 
ΝΑΙ 

≤ -90dBm 
  

Α.18 Τύπος Κεραίας 
ΝΑΙ 

Ενσωματωμένη 
  

Α.19 Κέρδος Κεραίας 

ΝΑΙ 

≥ 16 dBi σε όλο το 

απαιτούμενο 

φάσμα 

  

Α.20 Αντικεραυνική Προστασία 
ΝΑΙ 

Να περιγραφεί 
  

Τεχνολογίες/Πρωτόκολλα Layer-2 

Α.21 
Θύρα RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet με PoE 

In 
ΝΑΙ   

Α.22 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN support) ΝΑΙ   

Α.23 Υποστήριξη IEEE 802.1p (CoS) ΝΑΙ   

Α.24 Υποστήριξη NAT ΝΑΙ   

Α.25 Υποστήριξη L2-3 Firewall Rules ΝΑΙ   



86 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Απόδοση 

Α.26 Ρυθμαπόδοση 
ΝΑΙ 

≥ 200Mbps 
  

Ασφάλεια 

Α.27 Encryption  
ΝΑΙ 

AES 128 
  

Δυνατότητες διαχείρισης 

Α.28 
Δυνατότητα απομακρυσμένης 

διαχείρισης/ρύθμισης HTTPS 
ΝΑΙ   

Α.29 
Απομακρυσμένη διαχείριση / ρύθμιση μέσω 

Λογισμικού Network Management System 
ΝΑΙ   

Α.30 Υποστήριξη SNMP ΝΑΙ   

Α.31 Υποστήριξη Syslog ΝΑΙ   

Α.32 

Δυνατότητα online αξιολόγησης της ποιότητας 

ζεύξης και παροχής  ολοκληρωμένων αναφορών 

για την τρέχουσα κατάσταση του 

link(τουλάχιστον RSSI, SNR, Data Rates, Frame 

Utilisation, Packet Drops, Retransmisions) 

ΝΑΙ   

Άλλα 

Α.33 

Να συνοδεύεται από PoE Injector του ίδιου 

κατασκευαστή κατάλληλο για χρήση με τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό 

ΝΑΙ   

Α.34 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ODU  
ΝΑΙ 

-30°C,  55°C 
  

Α.35 Πιστοποίηση υδατοστεγανότητας ODU  
ΝΑΙ 

≥IP55 
  

Α.36 Κατανάλωση  
ΝΑΙ 

≤ 10 Watt 
  

Χαρακτηριστικά Ποιότητας 

Α.37 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει 

στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το 

serial number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

Α.38 Πιστοποίηση CE και ROHS ΝΑΙ   

Α.39 
Ελάχιστος χρόνος υποστήριξης από τον 

Κατασκευαστή  
Πέντε (5) χρόνια   

Α.40 Εγγύηση Κατασκευαστή Τρία (3) χρόνια   

A.41 

Κατά την διαδικασία εγκατάστασης και 

παραμετροποίησης του  εξοπλισμού θα 

τηρηθούν κατά γράμμα οι διατάξεις της 

Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και οι όροι που 

έχει θεσπίσει η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε ότι 

αφορά την επιλογή συχνοτήτων της 

εκπεμπόμενης ισχύος κλπ. 

ΝΑΙ   

Πίνακας Τ2 

Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης Εξωτερικού Χώρου (sector) 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Wireless Outdoor Access Point 

Β.1 RF Band 

ΝΑΙ 

2,4-2,48 GHz 

5,15-5,85 GHz 

  

Β.2 Αναγνώριση Τύπου και συμμόρφωση. 

ΝΑΙ 

ΕΝ 301 328 

EN 301 893 

  

Β.3 Ενσωματωμένο Φίλτρο LTE ΝΑΙ   

Β.4 
Πλήρης υποστήριξη πρωτοκόλλων IEEE 

802.11a/b/g/n/ac και πιστοποίηση WiFi 
ΝΑΙ   

Β.5 2x2:2 MIMO ΝΑΙ   

Β.6 
Εύρος Καναλιού 20MHz, 40MHz, 

80MHz 
  

Β.7 

Maximum ratio combining (MRC) 

Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD)  

Space-time blocking coding (STBC)  

Low-density parity check (LDPC)  

Packet Aggregation: A-MPDU, A-MSDU  

ΝΑΙ   

Β.8 
Αυτόματη Επιλογή Καναλιού με Σάρωση του 

Φάσματος 
ΝΑΙ   

Β.9 
Αυτόματη Επιλογή/Αλλαγή Καναλιού και 

Ισχύος  
ΝΑΙ   

Β.10 
Μέγιστη Ισχύς εξόδου εκπομπής ΝΑΙ 

≥ 21 dBm 
  

Β.11 Ρυθμιζόμενη Ισχύς εξόδου εκπομπής ΝΑΙ   

Εξωτερική Κεραία 

Β.12 Τύπος Κεραίας 

ΝΑΙ 

Διπλής Πολικότητας 

Ενσωματωμένη 

OMNI 

DIRECTIONAL 

  

Β.13 RF Band 

ΝΑΙ 

2,4 GHz 

5GHz 

  

Β.14 Κέρδος 

ΝΑΙ 

≥ 10.5 dBi στα 2.4 

GHz 

≥ 13 dBi στα 5 GHz 

  

Τεχνολογίες/Πρωτόκολλα  

Β.15 

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.1x·  

 είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 

802.11ac Wave I·  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.11r·  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.11k·  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.11v·   

   

Β.16 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN support) ΝΑΙ   

Β.17 Υποστήριξη IEEE 802.1p (QoS) ΝΑΙ   

Β.18 Υποστήριξη DHCP Server, Client,Relay ΝΑΙ   

Β.19 ARP Proxy ΝΑΙ   

Β.20 Virtual AP 
ΝΑΙ 

≥ 16 
  

Β.21 IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w  ΝΑΙ   

Β.22 Υποστήριξη MESH ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Β.23 Fast Roaming ΝΑΙ   

Β.24 Rate Limiting ΝΑΙ   

Β.25 Airtime Fairness ΝΑΙ   

Β.26 Band Steering ΝΑΙ   

Β.27 Location API ΝΑΙ   

Απόδοση 

Β.28 Μέγιστη Ταχύτητα Μεταγωγής (Data Rate) 
2.4GHz: 300Mbps 

5GHz: 867Mbps 
  

Β.29 Υποστήριξη χρηστών 
ΝΑΙ 

≥256 
  

Ασφάλεια 

Β.30 

WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i  

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise 

802.1x(EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, 

PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/EAP-

GTC, 

EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA’, EAP-

FAST 

 Protected Management Frames (802.11w)  

ΝΑΙ   

Β.31 Access Control List ΝΑΙ   

Β.32 Radius Accounting (AAA) ΝΑΙ   

Β.33 Hide SSID in beacons ΝΑΙ   

Β.34 
Αποκλεισμός επικοινωνίας μεταξύ των 

ασύρματων χρηστών (clients) 
ΝΑΙ   

Δυνατότητες HotSpot 

Β.35 Διασύνδεση με το  Portal του Contoller ΝΑΙ   

Β.36 
Διασύνδεση με Portals άλλων κατασκευαστών  

(LDAP & RADIUS) 
ΝΑΙ   

Β.37 Ενσωματωμένο Guest Portal ΝΑΙ   

Β.38 Walled Garden  ΝΑΙ   

Β.39 Hotspot 2.0  ΝΑΙ   

Δυνατότητες διαχείρισης 

Β.40 
Δυνατότητα απομακρυσμένης 

διαχείρισης/ρύθμισης μέσω HTTPS 
ΝΑΙ   

Β.41 
Απομακρυσμένης διαχείριση / ρύθμιση μέσω 

Λογισμικού (Controller) 
ΝΑΙ   

Β.42 
Δυνατότητα Λειτουργίας του Access Point ως 

Local Controller 
ΝΑΙ   

Β.43 
Συνέχιση της Λειτουργίας ακόμα και όταν δεν 

είναι συνατή η επικοινωνία με τον  Controller   
ΝΑΙ   

Β.44 Υποστήριξη SNMP ΝΑΙ   

Β.45 

Δυνατότητα απεικόνισης λίστας 

διασυνδεδεμένων πελατών με ένδειξη 

στάθμης σήματος ζεύξης 

ΝΑΙ   

Άλλα 

Β.46 

Να συνοδεύεται από PoE Injector του ίδιου 

κατασκευαστή κατάλληλο για χρήση με τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό 

ΝΑΙ   

Β.47 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ODU  
ΝΑΙ 

-30°C,  60°C 
  

Β.48 Πιστοποίηση υδατοστεγανότητας ODU  
ΝΑΙ 

IP67 
  

Β.49 
Θύρα RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet με 
PoE In 

ΝΑΙ   

Β.50 
Θύρα RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet με 

PoE Out 
ΝΑΙ   

Β.51 Υποστήριξη 802.3af   ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Β.52 Κατανάλωση 
ΝΑΙ 

≤ 15 Watt 
  

Β.53 Ενδεικτικές Λυχνίες Λειτουργίας ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά Ποιότητας 

Β.54 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει 

στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και 

το serial number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

Β.55 MTBF Πέντε (5) χρόνια   

Β.56 Πιστοποίηση CE και ROHS ΝΑΙ   

Β.57 
Ελάχιστος χρόνος υποστήριξης από τον 

Κατασκευαστή  
Πέντε (5) χρόνια   

Β.58 Εγγύηση Κατασκευαστή Τρία (3) χρόνια   

Β.59 

Κατά την διαδικασία εγκατάστασης και 

παραμετροποίησης του  εξοπλισμού θα 

τηρηθούν κατά γράμμα οι διατάξεις της 

Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και οι όροι που 

έχει θεσπίσει η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε ότι 

αφορά την επιλογή συχνοτήτων της 

εκπεμπόμενης ισχύος κλπ. 

ΝΑΙ   

Πίνακας Τ3 

Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης Εξωτερικού Χώρου 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Wireless Outdoor Access Point 

Γ.1 RF Band 

ΝΑΙ 

2,4-2,48 GHz 

5,15-5,85 GHz 

  

Γ.2 Αναγνώριση Τύπου και συμμόρφωση. 

ΝΑΙ 

ΕΝ 301 328 

EN 301 893 

  

Γ.3 Ενσωματωμένο Φίλτρο LTE ΝΑΙ   

Γ.4 
Πλήρης υποστήριξη πρωτοκόλλων IEEE 

802.11a/b/g/n/ac και πιστοποίηση WiFi 
ΝΑΙ   

Γ.5 2x2:2 MIMO ΝΑΙ   

Γ.6 
Εύρος Καναλιού 20MHz, 40MHz, 

80MHz 
  

Γ.7 

Maximum ratio combining (MRC) 

Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD)  

Space-time blocking coding (STBC)  

Low-density parity check (LDPC)  

Packet Aggregation: A-MPDU, A-MSDU  

ΝΑΙ   

Γ.8 
Αυτόματη Επιλογή Καναλιού με Σάρωση του 

Φάσματος 
ΝΑΙ   

Γ.9 
Αυτόματη Επιλογή/Αλλαγή Καναλιού και 

Ισχύος  
ΝΑΙ   

Γ.10 Μέγιστη Ισχύς εξόδου εκπομπής ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

≥ 21 dBm 

Γ.11 Ρυθμιζόμενη Ισχύς εξόδου εκπομπής ΝΑΙ   

Εξωτερική Κεραία 

Γ.12 Τύπος Κεραίας 

ΝΑΙ 

Διπλής Πολικότητας 

Ενσωματωμένη 

OMNI 

DIRECTIONAL 

  

Γ.13 RF Band 

ΝΑΙ 

2,4 GHz 

5GHz 

  

Γ.14 Κέρδος 
ΝΑΙ 

≥ 5 dBi 
  

Τεχνολογίες/Πρωτόκολλα  

Γ.15 

• υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.1x·  

• είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 

802.11ac Wave I·  

• υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.11r·  

• υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.11k·  

• υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.11v·   

ΝΑΙ   

Γ.16 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN support) ΝΑΙ   

Γ.17 Υποστήριξη IEEE 802.1p (QoS) ΝΑΙ   

Γ.18 Υποστήριξη DHCP Server, Client,Relay ΝΑΙ   

Γ.19 ARP Proxy ΝΑΙ   

Γ.20 Virtual AP 
ΝΑΙ 

≥ 16 
  

Γ.21 IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w  ΝΑΙ   

Γ.22 Υποστήριξη MESH ΝΑΙ   

Γ.23 Fast Roaming ΝΑΙ   

Γ.24 Rate Limiting ΝΑΙ   

Γ.25 Airtime Fairness ΝΑΙ   

Γ.26 Band Steering ΝΑΙ   

Γ.27 Location API ΝΑΙ   

Απόδοση 

Γ.28 Μέγιστη Ταχύτητα Μεταγωγής (Data Rate) 
2.4GHz: 300Mbps 

5GHz: 867Mbps 
  

Γ.29 Υποστήριξη χρηστών 
ΝΑΙ 

≥256 
  

Ασφάλεια 

Γ.30 

WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i  

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise 

802.1x(EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, 

PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/EAP-

GTC, 

EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA’, EAP-

FAST 

 Protected Management Frames (802.11w)  

ΝΑΙ   

Γ.31 Access Control List ΝΑΙ   

Γ.32 Radius Accounting (AAA) ΝΑΙ   

Γ.33 Hide SSID in beacons ΝΑΙ   

Γ.34 
Αποκλεισμός επικοινωνίας μεταξύ των 

ασύρματων χρηστών (clients) 
ΝΑΙ   

Δυνατότητες HotSpot 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Γ.35 Διασύνδεση με το  Portal του Contoller ΝΑΙ   

Γ.36 
Διασύνδεση με Portals άλλων 

κατασκευαστών  (LDAP & RADIUS) 
ΝΑΙ   

Γ.37 Ενσωματωμένο Guest Portal ΝΑΙ   

Γ.38 Walled Garden  ΝΑΙ   

Γ.39 Hotspot 2.0  ΝΑΙ   

Δυνατότητες διαχείρισης 

Γ.40 
Δυνατότητα απομακρυσμένης 

διαχείρισης/ρύθμισης μέσω HTTPS 
ΝΑΙ   

Γ.41 
Απομακρυσμένης διαχείριση / ρύθμιση μέσω 

Λογισμικού (Controller) 
ΝΑΙ   

Γ.42 
Δυνατότητα Λειτουργίας του Access Point 

ως Local Controller 
ΝΑΙ   

Γ.43 

Συνέχιση της Λειτουργίας ακόμα και όταν 

δεν είναι συνατή η επικοινωνία με τον  

Controller   

ΝΑΙ   

Γ.44 Υποστήριξη SNMP ΝΑΙ   

Γ.45 

Δυνατότητα απεικόνισης λίστας 

διασυνδεδεμένων πελατών με ένδειξη 

στάθμης σήματος ζεύξης 

ΝΑΙ   

Άλλα 

Γ.46 

Να συνοδεύεται από PoE Injector του ίδιου 

κατασκευαστή κατάλληλο για χρήση με τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό 

ΝΑΙ   

Γ.47 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ODU  
ΝΑΙ 

-30°C,  60°C 
  

Γ.48 Πιστοποίηση υδατοστεγανότητας ODU  
ΝΑΙ 

IP67 
  

Γ.49 
Θύρα RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet με 

PoE In 
ΝΑΙ   

Γ.50 
Θύρα RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet με 

PoE Out 
ΝΑΙ   

Γ.51 Υποστήριξη 802.3af   ΝΑΙ   

Γ.52 Κατανάλωση 
ΝΑΙ 

≤ 15 Watt 
  

Γ.53 Ενδεικτικές Λυχνίες Λειτουργίας ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά Ποιότητας 

Γ.54 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει 

στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και 

το serial number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

Γ.55 MTBF Πέντε (5) χρόνια   

Γ.56 Πιστοποίηση CE και ROHS ΝΑΙ   

Γ.57 
Ελάχιστος χρόνος υποστήριξης από τον 

Κατασκευαστή  
Πέντε (5) χρόνια   

Γ.58 Εγγύηση Κατασκευαστή Τρία (3) χρόνια   

Γ.59 

Κατά την διαδικασία εγκατάστασης και 

παραμετροποίησης του  εξοπλισμού θα 

τηρηθούν κατά γράμμα οι διατάξεις της 

Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και οι όροι 

που έχει θεσπίσει η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε ότι 

αφορά την επιλογή συχνοτήτων της 

εκπεμπόμενης ισχύος κλπ. 

ΝΑΙ   



92 

 

Πίνακας Τ4 

Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης Εσωτερικού Χώρου 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Wireless Indoor Access Point 

Δ.1 RF Band 

ΝΑΙ 

2,4-2,48 GHz 

5,15-5,85 GHz 

  

Δ.2 Αναγνώριση Τύπου και συμμόρφωση. 

ΝΑΙ 

ΕΝ 301 328 

EN 301 893 

  

Δ.3 
Πλήρης υποστήριξη πρωτοκόλλων IEEE 

802.11a/b/g/n/ac και πιστοποίηση WiFi 
ΝΑΙ   

Δ.4 2x2:2 MU-MIMO ΝΑΙ   

Δ.5 
Εύρος Καναλιού 20MHz, 40MHz, 

80MHz 
  

Δ.6 

Maximum ratio combining (MRC) 

Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD)  

Space-time blocking coding (STBC)  

Low-density parity check (LDPC)  

Packet Aggregation: A-MPDU, A-MSDU  

ΝΑΙ   

Δ.7 
Αυτόματη Επιλογή Καναλιού με Σάρωση του 

Φάσματος 
ΝΑΙ   

Δ.8 
Αυτόματη Επιλογή/Αλλαγή Καναλιού και 

Ισχύος  
ΝΑΙ   

Δ.9 
Μέγιστη Ισχύς εξόδου εκπομπής ΝΑΙ 

≥ 21 dBm 
  

Δ.10 Ρυθμιζόμενη Ισχύς εξόδου εκπομπής ΝΑΙ   

Εξωτερική Κεραία 

Δ.11 Τύπος Κεραίας 

ΝΑΙ 

Διπλής Πολικότητας 

Ενσωματωμένη 

OMNI 

DIRECTIONAL 

  

Δ.12 RF Band 

ΝΑΙ 

2,4 GHz 

5GHz 

  

Δ.13 Κέρδος 
ΝΑΙ 

≥ 5 dBi 
  

Τεχνολογίες/Πρωτόκολλα  

Δ.14 

• υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.1x·  

• είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 

802.11ac Wave I·  

• υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.11r·  

• υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.11k·  

• υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 

802.11v·   

ΝΑΙ   

Δ.15 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN support) ΝΑΙ   

Δ.16 Υποστήριξη IEEE 802.1p (QoS) ΝΑΙ   

Δ.17 Υποστήριξη DHCP Server, Client,Relay ΝΑΙ   

Δ.18 ARP Proxy ΝΑΙ   

Δ.19 Virtual AP 
ΝΑΙ 

≥ 16 
  

Δ.20 IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w  ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Δ.21 Υποστήριξη MESH ΝΑΙ   

Δ.22 Fast Roaming ΝΑΙ   

Δ.23 Rate Limiting ΝΑΙ   

Δ.24 Airtime Fairness ΝΑΙC   

Δ.25 Band Steering ΝΑΙ   

Δ.26 Location API ΝΑΙ   

Απόδοση 

Δ.27 Μέγιστη Ταχύτητα Μεταγωγής (Data Rate) 
2.4GHz : 400Mbps  

5GHz : 867Mbps 
  

Δ.28 Υποστήριξη χρηστών 
ΝΑΙ 

≥254 
  

Ασφάλεια 

Δ.29 

WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i  

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise 

802.1x(EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, 

PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/EAP-

GTC, 

EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA’, EAP-

FAST 

 Protected Management Frames (802.11w)  

ΝΑΙ   

Δ.30 Access Control List ΝΑΙ   

Δ.31 Radius Accounting (AAA) ΝΑΙ   

Δ.32 Hide SSID in beacons ΝΑΙ   

Δ.33 
Αποκλεισμός επικοινωνίας μεταξύ των 

ασύρματων χρηστών (clients) 
ΝΑΙ   

Δυνατότητες HotSpot 

Δ.34 Διασύνδεση με το  Portal του Contoller ΝΑΙ   

Δ.35 
Διασύνδεση με Portals άλλων 

κατασκευαστών  (LDAP & RADIUS) 
ΝΑΙ   

Δ.36 Ενσωματωμένο Guest Portal ΝΑΙ   

Δ.37 Walled Garden  ΝΑΙ   

Δ.38 Hotspot 2.0  ΝΑΙ   

Δυνατότητες διαχείρισης 

Δ.39 
Δυνατότητα απομακρυσμένης 

διαχείρισης/ρύθμισης μέσω HTTPS 
ΝΑΙ   

Δ.40 
Απομακρυσμένη διαχείριση / ρύθμιση μέσω 

Λογισμικού (Controller) 
ΝΑΙ   

Δ.41 
Δυνατότητα Λειτουργίας του Access Point 

ως Local Controller 
ΝΑΙ   

Δ.42 

Συνέχιση της Λειτουργίας ακόμα και όταν 

δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον  

Controller   

ΝΑΙ   

Δ.43 Υποστήριξη SNMP ΝΑΙ   

Δ.44 

Δυνατότητα απεικόνισης λίστας 

διασυνδεδεμένων πελατών με ένδειξη 

στάθμης σήματος ζεύξης 

ΝΑΙ   

Άλλα 

Δ.45 

Να συνοδεύεται από PoE Injector του ίδιου 

κατασκευαστή κατάλληλο για χρήση με τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό 

ΝΑΙ   

Δ.46 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ODU  
ΝΑΙ 

-30°C,  55°C 
  

Δ.47 UL2043 Plenum  ΝΑΙ   

Δ.48 
Θύρα RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet με 

PoE In 
ΝΑΙ   

Δ.49 Υποστήριξη 802.3af   ΝΑΙ   

Δ.50 Κατανάλωση ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

≤ 15 Watt 

Δ.51 Ενδεικτικές Λυχνίες Λειτουργίας ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά Ποιότητας 

Δ.52 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει 

στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και 

το serial number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

Δ.53 MTBF Πέντε (5) χρόνια   

Δ.54 Πιστοποίηση CE και ROHS ΝΑΙ   

Δ.55 
Ελάχιστος χρόνος υποστήριξης από τον 

Κατασκευαστή  
Πέντε (5) χρόνια   

Δ.56 Εγγύηση Κατασκευαστή Πέντε (5) χρόνια   

Δ.57 

Κατά την διαδικασία εγκατάστασης και 

παραμετροποίησης του  εξοπλισμού θα 

τηρηθούν κατά γράμμα οι διατάξεις της 

Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και οι όροι 

που έχει θεσπίσει η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε ότι 

αφορά την επιλογή συχνοτήτων της 

εκπεμπόμενης ισχύος κλπ. 

ΝΑΙ   

Πίνακας Τ5 

Μεταγωγέας Κεντρικού Κόμβου με δυνατότητα PoE (Power over Ethernet) 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Θύρες 

Ε.1 
Θύρες τεχνολογίας 1000Base-T (IEEE 

802.3ab) PoE 
8   

Ε.2 Θύρες Uplink SFP  2   

Χαρακτηριστικά Layer 2/3 

Ε.3 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN tagging) ΝΑΙ   

Ε.4 
Υποστηριζόμενο πλήθος διαφορετικών Static 

Routes 

ΝΑΙ 

≥64 
  

Ε.5 Υποστήριξη IEEE 802.1p CoS prioritization ΝΑΙ   

Ε.6 Υποστήριξη IEEE 802.1d (STP) ΝΑΙ   

Ε.7 Υποστήριξη IEEE 802.1s (Multiple STP) ΝΑΙ   

Ε.8 Υποστήριξη IEEE 802.1w (Rapid STP) ΝΑΙ   

Ε.9 Υποστήριξη IGMP v1/v2 snooping ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά Απόδοσης 

Ε.10 Ρυθμαπόδοση 

ΝΑΙ 

≥ 20 Gbps 

nonblocking 

  

Χαρακτηριστικά ασφάλειας 

Ε.11 Υποστήριξη dot 1x ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ε.12 Υπηοστήριξη RADIUS & TACACS ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά Διαχείρισης 

Ε.13 Web Management Interface ΝΑΙ   

Ε.14 
Aπομακρυσμένη διαχείρισης / ρύθμισης μέσω 

Λογισμικού (Controller) 
ΝΑΙ   

Ε.15 
Ασφαλής Remote πρόσβαση και διαχείριση 

μέσω SSH 
ΝΑΙ   

Ε.16 Διαχείριση μέσω σειριακής θύρας ΝΑΙ   

Ε.17 Διαχείριση μέσω θύρας OOB (Out of Band) ΝΑΙ   

Ε.18 Dual image support ΝΑΙ   

Άλλα χαρακτηριστικά 

Ε.19 PoE Budget 100W   

Ε.20 
Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία EU 

(τάση 200-240 VAC, συχνότητα 50-60 Hz) 

ΝΑΙ 

 
  

Χαρακτηριστικά Ποιότητας 

Ε.21 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει 

στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και 

το serial number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

Ε.22 Πιστοποίηση CE και ROHS ΝΑΙ   

Ε.23 MTBF Πέντε (5) χρόνια   

Ε.24 
Ελάχιστος χρόνος υποστήριξης από τον 

Κατασκευαστή  
Πέντε (5) χρόνια   

Ε.25 Εγγύηση Κατασκευαστή Πέντε (5) χρόνια   

Πίνακας Τ6 

Κεντρικοί Μεταγωγείς – Switches  

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Γενικές Προδιαγραφές 

ΣΤ.1 
Να αναφερθεί ο Τύπος – 

Κατασκευαστής – Μοντέλο – Σειρά 
   

ΣΤ.2 Θύρες 10/100/1000T ≥ 6   

ΣΤ.3 
Θύρες Gigabit SFP Combo 
(100/1000T – 100/1000X Ports) 

≥ 2   

ΣΤ.4 
Tαχύτητα μεταγωγής δεδομένων στον 

κεντρικό δίαυλο (Switching capacity) 
≥ 16 Gbps   
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ΣΤ.5 

Μέγιστη συνολική ταχύτητα 

διαμεταγωγής κάθε μεταγωγέα 

(switching capacity σε Mpps) 
≥ 11.90 Mpps   

ΣΤ.6 
Υποστηριζόμενος αριθμός  MAC 

διευθύνσεων  
≥ 8k   

ΣΤ.7 Μνήμη RAM  ≥ 64MB   

ΣΤ.8 Flash Memory ≥ 16MB   

ΣΤ.9 Packet buffer memory ≥ 1Mb   

ΣΤ.10 

Πλήθος των υποστηριζόμενων 

νοητών δικτύων – VLANs (Port 

VLAN’s) 
≥ 256   

ΣΤ.11 

Υποστήριξη των κάτωθι 

χαρακτηριστικών Αξιοπιστίας, 

ενσωματωμένων κατά την παράδοση: 

 802.3ad (LACP)  

 802.1w – Rapid Spanning 

 802.1s – Multiple Spanning 

Tree Groups 

 

ΝΑΙ   

ΣΤ.12 

Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 2 

(Layer 2) χαρακτηριστικών, 

ενσωματωμένων κατά την παράδοση: 

 Υποστήριξη Jumbo Frames 

στις Gigabit θύρες  

 Υποστήριξη port mirroring 

 Auto MDI/MDIX 

≥  10.000   

ΣΤ.13 

Υποστήριξη των κάτωθι 

χαρακτηριστικών ενσωματωμένων 

κατά την παράδοση: 

 IEEE 802.3ad Link 

aggregation 

 IEEE 802.3ad Port trunking 

and LACP 

NAI   

ΣΤ.10 

Υποστήριξη των κάτωθι 

χαρακτηριστικών IP Multicast, 

ενσωματωμένων κατά την παράδοση: 

 LLDP 

 Internet Group Management 

Protocol (IGMP) snooping 

 Static multicast group (up to 

256) 

 Spanning-Tree, IEEE 

802.1d/w/s 

NAI   

ΣΤ.11 

Υποστήριξη QoS χαρακτηριστικών, 

ενσωματωμένων κατά την παράδοση: 

 Traffic prioritization (IEEE 

802.1p) 

 Port-based priority 

 Four priority queues per port 

ΝΑΙ   
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ΣΤ.12 

Υποστήριξη χαρακτηριστικών 

Ασφάλειας, ενσωματωμένων κατά 

την παράδοση: 

 Access Control Lists (ACLs) 

 MAC-based authentication 

 IEEE 802.1x Authentication 

 IEEE 802.1x Local 

authentication server (MD5) 

 IEEE 802.1x Remote 

authentication through 

RADIUS 

ΝΑΙ   

ΣΤ.13 

Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης: 

 SNMP  

 Web management  

 Remote monitoring (RMON)  

 TFTP support  

 CLI 

 Πλήρη υποστήριξη 

Διαχείρισης & 

παραμετροποίησης μέσω 

CLI, Web UI ή και 

συγκεκριμένης διαδικτυακής 

εφαρμογής 

ΝΑΙ   

ΣΤ.14 

Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να 

εφαρμόζει σε ικρίωμα 19” 

(rackmountable). Κιτ τοποθέτησης σε 

ικρίωμα. 

NAI   

ΣΤ.15 Δυνατότητα Eco-friendly mode NAI   

Στοιχεία Ποιότητας 

ΣΤ.16 Εγγύηση 5 έτη   

ΣΤ.17 

Πιστοποιητικά ποιότητας 

τουλάχιστον ISO9001:2015, CE, 

RoHS 

ΝΑΙ   

ΣΤ.18 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ   

Πίνακας Τ7 

Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου – Controller  

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Γενικές Προδιαγραφές 

Ζ.1 
Ίδιος κατασκευαστής με τις ασυρματικές 

συσκευές 
ΝΑΙ   

Ζ.2 

Ο controller μπορεί να είναι τύπου εικονικής 

μηχανής ή τύπου Cloud (υποδομές 

κατασκευαστή) 

ΝΑΙ   
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Ζ.3 
Υποστήριξη κεντρικής διαχείρισης Access 

Points 
ΝΑΙ   

Ζ.4 
Υποστήριξη κεντρικής διαχείρισης Ασυρμάτων 

Ζεύξεων 
ΝΑΙ   

Ζ.5 
Υποστήριξη κεντρικής διαχείρισης 

Μεταγωγέων 
ΝΑΙ   

Ζ.6 Διαχείριση μέσω WEB GUI ΝΑΙ   

Ζ.7 
Δημιουργία Διαβαθμισμένων Χρηστών 

(Τουλάχιστον administrator και operator) 
ΝΑΙ   

Ζ.8 Υποστήριξη Captive Portal ΝΑΙ   

Ζ.9 Υποστήριξη Back Up ΝΑΙ   

Ζ.10 

Υποστήριξη API ώστε να είναι δυνατή η 

συνεργασία του Controller με τρίτες εφαρμογές. 

 

ΝΑΙ   

NMS 

Ζ.11 
Υποστήριξη ιεραρχημένων dashboards για τη 

διαχείριση των μονάδων ανά τύπο και περιοχή 
ΝΑΙ   

Ζ.12 Καταγραφή Μονάδων (Inventory) ΝΑΙ   

Ζ.13 
Αποτύπωση μονάδων σε χάρτη με στοιχεία 

κατάστασης και απόδοσης 
ΝΑΙ   

Ζ.14 
Υποστήριξη ειδοποιήσεων, συναγερμών και 

καταγραφής γεγονότων 
ΝΑΙ   

Ζ.15 
Συλλογή και προβολή στοιχείων λειτουργίας 

και απόδοσης μονάδων 
ΝΑΙ   

Ζ.16 

Εκτέλεση απομακρυσμένων ελέγχων 

(Ενδεικτικά Spectrum Analysis, Throughput 

Tests κλπ) 

ΝΑΙ   

Ζ.17 
Αναβάθμιση των μονάδων βάση χρονο-

προγραμματισμού (scheduling) 
ΝΑΙ   

Ζ.18 
Παραμετροποίηση των μονάδων βάση χρονο-

προγραμματισμού (scheduling) 
ΝΑΙ   

Ζ.19 

Προ-παραμετροποίηση μονάδων για άμεση 

ενεργοποίηση τους με τη σύνδεση τους στο 

δίκτυο (onboarding, provisioning) 

 

ΝΑΙ   

CAPTIVE PORTAL 

Ζ.20 Web-Authentication (captive portal) ΝΑΙ   

Ζ.21 Hotspot 2.0  ΝΑΙ   

Ζ.22 Υποστήριξη πολλαπλών portals ΝΑΙ   

Ζ.23 Υποστήριξη πολλαπλών splash pages  ΝΑΙ   

Ζ.24 
Υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων υπηρεσιών 

στο ίδιο portal 
ΝΑΙ   

Ζ.25 
Υποστήριξη υπηρεσιών με περιορισμούς στη 

διάρκεια ή/και στην ταχύτητα 
ΝΑΙ   

Ζ.26 
Το σύστημα θα παράγει ζεύγη (user name 

/password) 
ΝΑΙ   

Ζ.27 Εργαλείο δημιουργίας και δοκιμής splash pages ΝΑΙ   

Ζ.28 Υποστήριξη εισαγωγής custom splash pages ΝΑΙ   

Ζ.29 Εργαλείο δημιουργίας και δοκιμής splash pages ΝΑΙ   

Ζ.30 Υποστήριξη εισαγωγής custom splash pages ΝΑΙ   

Ζ.31 Υποστήριξη social login ΝΑΙ   

Ζ.32 Απεικόνιση User Sessions ΝΑΙ   

Ζ.33 
Καταγραφή Login των χρηστών και δημιουργία 

αναφορών 
ΝΑΙ   

Ζ.34 Δυνατότητα διακοπής σύνδεσης χρήστη ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ Ε - ΜΕΡΟΣ Γ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

  Ανάμεσα στο: 

- Δήμο Δράμας ως εκτελών επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων της υλοποίηση του μηχανισμού 

«ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) – WiFi4EU (Αριθ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ INEA/CEF/WiFi4EU / 1-

2018/025096-030749 ), που εδρεύει στη Δράμα, οδός Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100 

 

και στον 

- _________________ που εδρεύει στην ____________, οδός _________________, ΤΚ ________, με ΑΦΜ 

______________ και ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του 

Δήμου Δράμας και χάριν συντομίας θα κατονομάζεται ως Αντισυμβαλλόμενος. 

-  

συμφωνούνται τα εξής: 

Δυνάμει της ψήφισης του νέου Κανονισμού EU General Data Protection Regulation (GDPR), που ενέκρινε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2016 (2016/679), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018, θέτει τις 

βάσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Αντισυμβαλλόμενος, έχοντας το ρόλο του εκτελούντος την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

διασφαλίσει αυξημένο επίπεδο προστασίας των δεδομένων αυτών, σεβόμενος όλες τις θεμελιώδεις αρχές και τα 

δικαιώματα των υποκειμένων της επεξεργασίας, όπως περιγράφονται στον GDPR. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του 

GDPR, όταν η επεξεργασία πρόκειται να διενεργηθεί για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για 

την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις 

του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Επειδή σας έχει 

ανατεθεί η υλοποίηση του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) – WiFi4EU (Αριθ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

INEA/CEF/WiFi4EU / 1-2018/025096-030749 ) για λογαριασμό του Δήμου Δράμας, ο οποίος σύμφωνα με το Άρθρο 6 

της Συμφωνίας είναι Εκτελών την Επεξεργασία, συνεπώς θα εκτελείτε την επεξεργασία ορισμένων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Δήμου Δράμας και κατ’ επέκταση έχετε την ιδιότητα του εκτελούντος την 

επεξεργασία  για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) – WiFi4EU βάσει της 

Αριθ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ INEA/CEF/WiFi4EU / 1-2018/025096-030749 και της σχετικής μελέτης του Τμήματος ΤΠΕ αριθμ. 

13/2019 και θα έχετε τις υποχρεώσεις του Δήμου Δράμας σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (όπως 

αυτές απορρέουν από το Παράτημα Α, Άρθρο ΙΙ.6 της ανωτέρω Συμφωνίας).  Ως εκτελών την Επεξεργασία, όπως 

περιγράφεται στον GDPR (άρθρο 4 παρ.8), υποχρεούστε να  εναρμονιστείτε με τον GDPR, ώστε να υπάρχουν τα 

απαραίτητα εχέγγυα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεστε. Για το λόγο αυτό, η παρούσα 

συμφωνία αποσκοπεί στην επιβεβαίωση ότι ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία, εφαρμόζει τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, είναι πλήρως εναρμονισμένος με τον GDPR και παρέχει επαρκές επίπεδο 

προστασίας στα υποκείμενα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σεβόμενος τα δικαιώματά τους. 

 

1. Επεξεργασία κατά τις οδηγίες του Δήμου ως υπεύθυνου επεξεργασίας. 

1.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Αντισυμβαλλόμενο για λογαριασμό του Δήμου Δράμας, 

γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του GDPR καθώς και των βάσει οδηγιών και κατευθύνσεων που του δίνονται. 

1.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εναρμόνισή 

του με το GDPR, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της πολιτικής απορρήτου καθώς και των συμβάσεων 

με τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς του συνεργάτες. 

 

2. Διαβιβάσεις εκτός ΕΕ. 

2.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο 

βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Δήμου Δράμας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου 
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της Ένωσης ή του ελληνικού δικαίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει το Δήμο 

Δράμας, για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το ελληνικό δίκαιο απαγορεύει 

αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος. 

 

3. Δέσμευση εμπιστευτικότητας των εργαζομένων. 

3.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εργαζομένων του, έχουν αναλάβει δέσμευση 

τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Σε κάθε 

περίπτωση συνεργάζεται με το Δήμο Δράμας, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

ενεργεί υπό την εποπτεία του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του Δήμου Δράμας. 

 

4. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα συμμόρφωσης με τον GDPR. 

4.1. Ο  Αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 32 του GDPR (πχ μέθοδοι της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, που τυγχάνουν επεξεργασίας), προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των 

προσωπικών δεδομένων έναντι των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν.  

4.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει το απόρρητο, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των 

συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση. 

4.3. Ο  Αντισυμβαλλόμενος είναι σε θέση να αποκαταστήσει τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος. 

4.4. Ο Αντισυμβαλλόμενος προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της 

επεξεργασίας. 

 

5. Τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασίας. 

5.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος τηρεί αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται εκ 

μέρους του Δήμου Δράμας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 

 

α) 
το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Αντισυμβαλλόμενου και των υπευθύνων επεξεργασίας εκ μέρους των 

οποίων ενεργεί ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία,  

β) τις κατηγορίες επεξεργασιών που διεξάγονται εκ μέρους κάθε υπευθύνου επεξεργασίας, 

γ) 

όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 

οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και 

σε περίπτωση διαβιβάσεων, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων, 

δ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας. 

        

       5.2. Τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υφίστανται γραπτώς και μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονική μορφή. 

       5.3. Ο Αντισυμβαλλόμενος θέτει το αρχείο στη διάθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος του Δήμου στα πλαίσια δικής του βούλησης ως υπευθύνου επεξεργασίας και γραπτής 

οδηγίας, ή στα πλαίσια της νομοθεσίας 

 

6. Αρωγή και υποστήριξη στο Δήμο ως υπεύθυνο επεξεργασίας. 

6.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Δήμο Δράμας με τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της 

υποχρέωσης του Δήμου Δράμας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των 

δεδομένων, όπως αυτά περιγράφονται στον  GDPR.  
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7. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων. 

7.1. Κατόπιν υπόδειξης του Δήμου Δράμας, ο Αντισυμβαλλόμενος θα διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα στο Δήμο Δράμας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και τα 

υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή το ελληνικό δίκαιο απαιτεί την αποθήκευση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

8. Εποπτεία και έλεγχος από το Δήμο ως υπεύθυνου επεξεργασίας. 

8.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος συνεργάζεται και  θέτει στη διάθεση του Δήμου Δράμας κάθε απαραίτητη πληροφορία 

προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και 

διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από το Δήμο Δράμας ή από 

άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

 

9. Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 

9.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή 

εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε 

συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον 

γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, 

η επεξεργασία των οποίων ενδέχεται να οδηγήσει στην άνιση μεταχείριση των υποκειμένων των δεδομένων. 

 

10. Συνεργασία με το Δήμο ως υπεύθυνου επεξεργασίας κατόπιν αιτήματος της ΑΠΔΠΧ. 

10.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία και ο Δήμος Δράμας συνεργάζονται κατόπιν αιτήματος, με 

την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων του. 

 

11. Γνωστοποίηση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων στην ΑΠΔΠΧ. 

11.1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Αντισυμβαλλόμενος συνεργάζεται και να 

παρέχει την απαραίτητη βοήθεια, ώστε ο Δήμος Δράμας να γνωστοποιήσει αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 

72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στην ΑΠΔΠΧ, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο 

για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. 

11.2. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο Αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει το Δήμο 

Δράμας αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση. 

11.3. Η γνωστοποίηση  στο  Δήμο Δράμας : 

α)περιγράφει τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι 

δυνατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, 

καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα,  

β)ανακοινώνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου 

επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες,  

γ)περιγράφει τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  

δ) περιγράφει τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από το Δήμο Δράμας ως υπεύθυνο επεξεργασίας 

για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και όπου ενδείκνυται, 

μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της.  

 

12. Γνωστοποίηση της παραβίασης  στα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων. 

12.1. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Αντισυμβαλλόμενος συνδράμει προκειμένου ο Δήμος Δράμας να 

ανακοινώσει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.  
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13. Διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA). 

13.1. Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, 

το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Αντισυμβαλλόμενος συνδράμει ώστε  ο Δήμος Δράμας να διενεργήσει, 

πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μία εκτίμηση μπορεί να εξετάζεται ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων 

επεξεργασίας οι οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους. 

 

13.2 Η εκτίμηση αντικτύπου που δύναται να διενεργήσει ο Δήμος Δράμας και στην οποία ο Αντισυμβαλλόμενος θα 

συνδράμει, εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο Δράμας, περιέχει τουλάχιστον:  

α) 
συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας, 

περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο Δήμος Δράμας. 

β) εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς, 

γ) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και 

δ) 

τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων και 

μηχανισμών ασφάλειας, για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

απόδειξη της συμμόρφωσης προς τον GDPR, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των 

υποκειμένων των δεδομένων και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων. 

 

14. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). 

14.1. Ο Δήμος Δράμας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) που μεριμνά για την πλήρη εναρμόνισή 

του με τον GDPR. 

Στοιχεία επικοινωνίας DPO 

Motive Συμβουλευτική Τηλέφωνο:  2310 541017 

Email:  dpo@dimosdramas.gr 

 

15. Άδεια και προϋποθέσεις για χρήση υπεργολάβου-εκτελούντα την επεξεργασία. 

15.1. Ο  Αντισυμβαλλόμενος δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς να λάβει προηγούμενη 

ειδική ή γενική γραπτή άδεια από το Δήμο Δράμας. Σε περίπτωση γενικής γραπτής άδειας, ο 

Αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει το Δήμο Δράμας για τυχόν σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη 

ή την αντικατάσταση των άλλων εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα 

στην υπεύθυνη επεξεργασίας να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές. 

15.2. Όταν ο Αντισυμβαλλόμενος προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία για τη διενέργεια συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του Δήμου Δράμας, οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την 

προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία εκτέλεσης της επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων μεταξύ του Δήμου Δράμας και του Αντισυμβαλλόμενος, επιβάλλονται και στον άλλον 

αυτόν εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης (να υφίσταται γραπτώς και σε ηλεκτρονική μορφή) 

ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, 

ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του GDPR. Όταν ο άλλος εκτελών την επεξεργασία αδυνατεί 

να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων υποχρεώσεις του, ο Αντισυμβαλλόμενος 

παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του Δήμου Δράμας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου 

εκτελούντος την επεξεργασία.  

 

16. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων. 

16.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους χωρίς τη 

συγκατάθεσή των υποκειμένων επεξεργασίας ή εάν δε συντρέχει κάποιος άλλος νόμιμος λόγος. 

16.2. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων επεξεργασίας, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία 

ή προορίζονται να υποβληθούν σε επεξεργασία μετά από τη διαβίβασή τους προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, 

πραγματοποιούνται εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας 

mailto:dpo@dimosdramas.gr
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από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή 

από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό, με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 44επ. του GDPR. 

 

17. Η ευθύνη κατά την εκτέλεση της επεξεργασίας. 

17.1. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων θεωρώντας ότι τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον 

GDPR παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του που το 

αφορούν, ασκήσει δικαστική προσφυγή ή υποβάλλει καταγγελία στην εποπτική αρχή κατά του Δήμου Δράμας, ο 

Αντισυμβαλλόμενος θα συνδράμει στο Δήμο Δράμας με βάση τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες 

που διαθέτει. 

17.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για τη ζημία που προκάλεσε κατά την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων, εφόσον δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τον GDPR και αφορούν 

ειδικότερα τους εκτελούντες την επεξεργασία ή υπερέβη ή ενήργησε αντίθετα προς τις νόμιμες εντολές του 

Δήμου Δράμας ως υπευθύνου επεξεργασίας, όπως περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία εκτέλεσης της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

17.3. Ο  Αντισυμβαλλόμενος απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχουν δυνάμει της παραγράφου 2, εάν αποδεικνύει 

ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας. 

17.4. Σε περίπτωση που o Δήμος Δράμας υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση για παράβαση του GDPR, αλλά στην 

πραγματικότητα η παράβαση οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράνομη πράξη ή παράλειψη του 

Αντισυμβαλλόμενου, τότε ο  Αντισυμβαλλόμενος θα αποδώσει κατ' αναλογία της ευθύνης του στο Δήμο Δράμας,  

ότι ο τελευταίος υποχρεώθηκε να καταβάλει ως αποζημίωση στο ζημιωθέντα. 

18. Ευθύνη σε περίπτωση καθορισμού του σκοπού και των μέσων επεξεργασίας. 

18.1. Εάν ο  Αντισυμβαλλόμενος καθορίσει κατά παράβαση του GDPR τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, 

τότε ο τελευταίος θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. 

 

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο. 

19.1. Το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του Δήμου Δράμας και του  Αντισυμβαλλόμενου είναι το 

ελληνικό δίκαιο. 

 

20. Γενικοί Όροι. 

20.1. Η παρούσα συμφωνία θα ξεκινήσει να ισχύει αφότου υπογραφεί από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και θα 

έχει ισχύ για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. 

20.2. Η παρούσα συμφωνία ενδέχεται να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί στο μέλλον, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση 

με τις επιταγές του GDPR ή τη βελτίωση της συνεργασίας μας. 

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν και έλαβαν υπογεγραμμένα αντίγραφα της παρούσας συμφωνίας. 

Για το Δήμο  Δράμας                                                             Για τον Αντισυμβαλλόμενο  

         εκτελούντα την επεξεργασία 
 

   Ονοματεπώνυμο :                                                                   Ονοματεπώνυμο: 

Τοποθεσία:                                                                              Τοποθεσία: 

Ημερομηνία:                                                                            Ημερομηνία:          

(υπογραφή)                        (υπογραφή)                                                   

 
 

          Δράμα 09/08/2019 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

O προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος 

     Ηλεκ. Μηχ/κός  ΠΕ  

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

Η προϊσταμένη Tμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 63.877,29 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%:  

(51.513,95 € {χωρίς ΦΠΑ} + 12.363,34 € {ΦΠΑ 24%} = 63.877,29 € {με ΦΠΑ}) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της προμήθειας λήφθηκαν υπόψη οι τρέχουσες τιμές εμπορίου των 

αντίστοιχων ειδών, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από της υπηρεσία. 

 

ΤΜΗΜΑ Α  

α/α CPV Περιγραφή Εξοπλισμού (Hardware) 
Ποσότητα  

(τεμ) 
Τιμή Μονάδας Κόστος 

1 30213000-5 Υπολογιστής 6          630,00€  3.780,00 

2 30231310-3 Οθόνη 3 110,00€  330,00 

3 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 έγχρωμος 1 200,00€ 200,00 

4 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 ασπρόμαυρος 3 110,00€ 330,00 

5 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A3 έγχρωμος 1 1.120,00€ 1.120,00 

6 30216110-0 Σαρωτής Α3 1 250,00€  250,00 

7 30231310-3 Ηχεία (ζεύγη) 5 12,00€ 60,00 

8 30232140-7 Σχεδιογράφος-Plotter 1 2.000,00€ 2.000,00 

9 30233100-2 
Επέκταση συσκευής δικτυακής λήψης 

αντιγράφων ασφαλείας - NAS 
2 320,00 640,00 

10 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων – Switch 24 1 7.600,00 7.600,00 

11 32580000-2 
Συσκευή ενοποιημένης διαχείρισης 

ηλεκτρονικών απειλών - UTM 
2 770,00 1.540,00 

12 30237000-9 Σκληρός δίσκος 5 335,00 1.675,00 

13 30237000-9 Μητρική Κάρτα    2 110,00 220,00 

Συνολικό Κόστος  χωρίς ΦΠΑ 19.745,00 

Φ.Π.Α 24% 4.738,80 

Γενικό Σύνολο 24.483,80 

 

 
ΤΜΗΜΑ Β  

 

α/α CPV Περιγραφή είδους 
Τιμή 

Μονάδας 
Ποσότητα  

(τεμ) 
Κόστος  

1 48300000-1 
Adobe Acrobat Pro τελευταίας έκδοσης  

(perpetual licence) 
580,00 2 1.160,00 

2 48300000-1 OfficeStd τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 430,00 3 1.290,00 

3 48300000-1 
OfficeProPlus τελευταίας έκδοσης OLP NL 

Gov 
550,00 2 1.100,00 

4 48000000-8 

Migration from TeamViewer Corporate 11 to 

TeamViewer Corporate Subscription  

τελευταίας έκδοσης συνδρομή για 1 χρόνo 

1.680,00 1 1.680,00 

5 48900000-7 
WinSvrSTDCore  τελευταίας έκδοσης  OLP 

16Lic NL Gov CoreLic (9EM-00670) 
950,00 1 950,00 

6 48900000-7 WinSvrCAL τελευταίας έκδοσης OLP NL 33,00 45 1.485,00 
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Gov DvcCAL (R18-05785) 

7 48900000-7 
GDPR Cookie Consent Plugin (Single Site) (1 

χρόνο) 
50,00 1 50,00 

8 48900000-7 BackWPup Pro (Standard) (1 χρόνο) 62,00 1 62,00 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 7.777,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.866,48 

Γενικό Σύνολο 9.643,48 

 

 

Τ Μ Η Μ Α  Γ  

 

α/α CPV Περιγραφή είδους 
Τιμή 

Μονάδας 
Ποσότητα  

(τεμ) 
Κόστος  

1 48700000-5 
Watchguard Firebox M200 1-yr Security 

Software Suite 
864,00 1 864,00 

2 48700000-5 
Trend Micro Worry-Free Standard – 

Ανανέωση Άδειες για 1 χρόνο από την 

ημερομηνία λήξης 

6,73 201 1.352,73 

3 48700000-5 
Trend Micro Worry-Free Business Security 

Services- Ανανέωση Άδειες για 1 χρόνο 

από την ημερομηνία λήξης 

13,79 55 758,45 

4 48700000-5 

Basic Support Coverage VMware vSphere 

5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 

processors per host) (1 χρόνος υποστήριξη 

και οποιαδήποτε ρήτρα προκύψει από την 

λήξη του υπάρχοντος συμβολαίου) 

1020,00 1 1020,00 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 3.995,18 

Φ.Π.Α. 24% 958,84 

Γενικό Σύνολο 4.954,02 

 

 

Τ Μ Η Μ Α  Δ  

 

α/α CPV 
Περιγραφή Λογισμικού Εφαρμογών Genesis της 

SingularLogic  
Ποσότητα 

Ετήσιο 

κόστος 

releases 

1 48700000-5 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Περιλαμβάνει την Ηλεκτρονική διακίνηση 

Εγγράφων στο back officce του Genesis) 
1 1.000,00 € 

2 48700000-5 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 200,00 € 

3 48700000-5 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ  48700000-5 1 300,00 € 

4 48700000-5 Κ.Ο.Κ 1 250,00 € 

5 48700000-5 ΤΑΠ 1 300,00 € 

6 48700000-5 ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1 300,00 € 

7 48700000-5 ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1 2.080,00 € 

8 48700000-5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 1 200,00 € 

9 48700000-5 RELEASE EXTRA USERS 61 1.220,00 € 

10 48700000-5 Web Services 1 500,00 € 

11 48700000-5 Μητρώο Δεσμεύσεων 1 500,00 € 

12 48700000-5 Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 1 450,00 € 

13 48700000-5 Ειδοποιήσεις Χρεών-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 1 600,00 € 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 7.900,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.896,00 € 

Γενικό Σύνολο 9.796,00 € 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

 

α/α CPV Περιγραφή Είδος 
Ποσότητα  

(τεμ) 

Τιμή 

Μονάδας 
Κόστος 

1 32510000-1 Εξοπλισμός Ασύρματης Ζεύξης (Κεραίες WIFI)  2 100,00 200,00 

2 32510000-1 
Access point’s-Σημείο Πρόσβασης Εξωτερικού 

Χώρου τύπου Sector 
7 485,00 3.395,00 

3 32510000-1 
Access point’s-Σημείο Πρόσβασης Εξωτερικού 

Χώρου 
4 455,00 1.820,00 

4 32510000-1 
Access point’s-Σημείο Πρόσβασης Εσωτερικού 

Χώρου 
8 235,00 1.880,00 

5 32510000-1 
Switch- Μεταγωγέας 10/100/1000Mbps, 8 

θέσεων με δυνατότητα PoE (Power over Ethernet) 
2 645,00 1.290,00 

6 32510000-1 
Switch - Μεταγωγέας 10/100/1000Mbps, 8 

θέσεων 
3 180,59 541,77 

7 32510000-1 Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου – Controller 1 770,00 770,00 

8 32510000-1 

Διάφορα υλικά υλοποίησης δράσης για τα 19 

σημεία τοποθέτησης: δικτύου-στεγανοποίησης- 

μόνωσης 

1 500,00 500,00 

9 32510000-1 

Υπηρεσίες υλοποίησης δράσης και καλής 

λειτουργίας 3 ετών 

Κατ’ 

αποκοπή 

υπηρεσία 

1.700,00 1.700,00 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 12.096,77 

Φ.Π.Α. 24% 2.903,22 

Γενικό Σύνολο 14.999,99 

 

 

Δράμα 09/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός  

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 

 

Τμήμα Α 

 

Άρθρο 1ο:     Αντικείμενο   

Η υλοποίηση προμήθειας ειδών Hardware (ΤΜΗΜΑ 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 Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 

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 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.   



108 

 

 

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. 

 

 

 

 

Τμήμα Β 

 

Άρθρο 1ο:     Αντικείμενο   
Η υλοποίηση προμήθειας λογισμικών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 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 Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 

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 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 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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Τμήμα Γ 

 

Άρθρο 1ο:     Αντικείμενο   
Η εκτέλεση  ενεργοποίησης – προμήθειας νέων εκδόσεων  από τον ανάδοχο για τα λογισμικά του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ,  

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 Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 

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 εκτέλεσης   
Η έναρξη της εκτέλεσης θα γίνει άμεσα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.  

 

Άρθρο 5ο:     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω λογισμικά της ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ σύμφωνα με την τεχνική τους 

περιγραφή. 

Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό 

της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). 

 

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 εν λόγω προμήθεια των παραπάνω  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.- 

 

 

 

 

 

Τμήμα Δ 

 

Άρθρο 1ο:     Αντικείμενο   

Η εκτέλεση  ενεργοποίησης – προμήθειας νέων εκδόσεων  από τον ανάδοχο για τα λογισμικά -της  Singular για το έτος 

2020- του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ,  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 
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 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 

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 εκτέλεσης   
Η έναρξη της εκτέλεσης θα γίνει άμεσα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.  

 

Άρθρο 5ο:     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα releases των παραπάνω λογισμικών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ σύμφωνα με την 

τεχνική τους περιγραφή. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν  από τις ανάλογες υπηρεσίες του Δήμου 

Δράμας και βάσει νομοθεσίας στις νέες βελτιωμένες εκδόσεις των αντίστοιχων εφαρμογών. Αναλαμβάνει με την 

υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση των παραπάνω εφαρμογών με τις επιταγές με το 

Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679) και/ή ενδεχόμενης νέας 

ελληνικής νομοθεσίας που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη, με κατάλληλα οργανοτεχνικά μέτρα, βάσει και των 

σχετικών αναφορών στην σύμβαση που θα ακολουθήσει της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

 

Στην σύμβαση θα υπάρχει ειδικό άρθρο-Παράρτημα αναφορικά με το θέμα που θα περιλαμβάνει το 

ελάχιστο τα παρακάτω σύμφωνα πάντα με την συνεννόηση- νέες υποδείξεις με το εξωτερικό dpo του Δήμου 

Δράμας: 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Χαρακτηριστικά- λειτουργικότητες του Προγράμματος σε σχέση με τον 

Κανονισμό GDPR. 

 

Αναφορικά με τον Κανονισμού GDPR, η Εταιρία παρέχει μέσω του Προγράμματος ένα προηγμένο σύστημα ασφάλειας 

που περιλαμβάνει: 

 

Δικαιώματα για την παραγωγή εκτυπώσεων και εξαγωγών. 

 Στο Σύστημα Ασφαλείας παρέχεται το δικαίωμα «Εκτύπωση» για την παραγωγή κάθε είδους εκτύπωσης από 

οθόνη προβολής (browser). 

 Στο Σύστημα Ασφαλείας, παρέχεται το δικαίωμα «Εξαγωγή» για την παραγωγή κάθε είδους εξαγωγής από 

οθόνη προβολής (browser). 

 Παρέχεται σταθερά, στις «Γενικές Σταθερές», για την ενεργοποίηση (ή όχι) των παραπάνω δικαιωμάτων. 

 

Χαρακτηρισμός των πεδίων που άπτονται των «προσωπικών δεδομένων». 

 Παρέχεται, σε ειδικά επιλεγμένες οθόνες διαχείρισης (editor), της ένδειξης <!> στην αρχή του τίτλου κάθε 

πεδίου που αποτελεί προσωπικό δεδομένο (δηλαδή, «Στοιχείο Διεύθυνσης», «Στοιχείο Ταυτότητας», «Στοιχείο 

Επικοινωνίας» ή «Δημογραφικό Στοιχείο»). 

 

Εκτύπωση των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Πρόγραμμα (Genesis) για ένα ενδιαφερόμενο. 

 Εκτύπωση που περιέχει όλα τα πεδία που έχουν χαρακτηριστεί ως «προσωπικά» απ’ όλα τα μητρώα στα οποία 

υπάρχει ο ενδιαφερόμενος. 

 

Ιστορικό εκτυπώσεων και εξαγωγών 

 Κατασκευή εργαλείων για την τήρηση και εμφάνιση ιστορικού εκτυπώσεων. 

 Κατασκευή εργαλείων για την τήρηση και εμφάνιση ιστορικού εξαγωγών. 

 

Η Εταιρεία παρέχει στους τελικούς χρήστες εργαλεία εξαγωγής επιλεγμένων επιχειρησιακών δεδομένων που τηρούνται 

στη βάση δεδομένων. 

Σύμφωνα, με τις γενικές κατευθύνσεις του κανονισμού GDPR καταγράφεται 
λεπτομερές ιστορικό για κάθε πράξη εξαγωγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραπάνω παραγράφου. 

Εντοπίζονται στο Πρόγραμμα τα προσωπικά δεδομένα και προσφέρεται στον τελικό χρήστη ειδική ένδειξη σε κάθε 

δεδομένο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσωπικό. 
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Η εφαρμογή παρέχει πλήθος πεδίων. 

Ωστόσο για την ορθή λειτουργία της αρκεί μόνο η συμπλήρωση όσων πεδίων θεωρεί ο Δήμος/χρήστης ότι πρέπει να 

συμπληρωθούν για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του. 

 

 Επειδή οι συγκεκριμένες εφαρμογές και οι νέες εκδόσεις αυτών(releases) είναι προϊόν της κατασκευάστριας εταιρείας 

SingularLogic (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και στην πολιτική 

πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού 

να προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος-μεταπωλητής των εν λόγω εφαρμογών ή 

διάδοχος της κατασκευάστριας εταιρείας. Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας των πνευματικών δικαιωμάτων  

εφαρμογών από την κατασκευάστρια εταιρεία SingularLogic σε άλλη θα πρέπει να προσκομιστούν από τον πιθανό 

νέο ιδιοκτήτη τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν λόγω συναλλαγή. 

 

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 εν λόγω προμήθεια των παραπάνω  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. 

 

 

 

 

 

Τμήμα Ε 

 

Άρθρο 1ο:     Αντικείμενο   

Η υλοποίηση της παραπάνω δράσης όπως περιγράφεται και στην συμφωνία επιχορήγησης (σελ. 54-82) στο πλαίσιο του 

μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -WiFi4EU» αριθ. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/025096-030749, με την 

απαραίτητη προμήθεια και τοποθέτηση του κατάλληλου εξοπλισμού ώστε να υλοποιηθεί η εν λόγω δράση στα 

συγκεκριμένα σημεία  όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό.   

Ο ανάδοχος συμμορφώνεται με τα αναφερόμενα στις ερωτήσεις-απαντήσεις WIFI4EU στο σχετικό link 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-erotiseis-kai-apantiseis  

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα για αλλαγή γεωγραφικής τοποθεσίας σημείων χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός 

ζητούμενος αριθμός  των υπαίθριων και κλειστών σημείων. 

Πέραν των αναφερομένων εργασιών οπωσδήποτε περιλαμβάνεται και η εκτέλεση όλων των λοιπών κύριων και 

βοηθητικών εργασιών, έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται και που είναι όμως απαραίτητες, κατά την απόλυτη κρίση της 

Αρμόδιας Υπηρεσίας, για την άρτια, έντεχνη, λειτουργική και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών, έτσι ώστε το 

ασύρματο δίκτυο να παραδοθεί έτοιμο για χρήση. 

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της Τεχνολογίας Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς 

πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ). 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά των κτιρίων εγκατάστασης δημιουργηθεί κατά την 

τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασίας ή από άλλη αιτία που είναι απόρροια αυτής και υποχρεούται να συμμορφωθεί 

στην πλήρη επανόρθωση αυτής με προσωπική του δαπάνη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις 

αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία –ασφάλεια εργατών κλπ., και θα ευθύνεται 

έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα συνεργεία του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα 

ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-erotiseis-kai-apantiseis
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υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων. Επιπλέον, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τον 

έλεγχο της τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και της χρήσης των μέτρων 

ατομικής προστασίας από τα συνεργεία του και καμία ευθύνη δεν έχει ο Δήμος Δράμας σε περίπτωση ατυχήματος. 

Η εγκατάσταση του ασύρματου εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε αυτός να διασφαλίζεται από 

περιπτώσεις βανδαλισμού, κλοπής, καιρικών συνθηκών αλλά και να διατηρείται η αισθητική του χώρου. Κατά την 

διαδικασία εγκατάστασης και παραμετροποίησης του ασύρματου εξοπλισμού θα τηρηθούν κατά γράμμα οι διατάξεις της 

Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και οι όροι που έχει θεσπίσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε 

ότι αφορά την επιλογή συχνοτήτων της εκπεμπόμενης ισχύος κλπ. 

 

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 Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 

Άρθρο 3ο:     Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή  - συμφωνία επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -

WiFi4EU» αριθ. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/025096-030749 

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

  

Άρθρο 4ο:     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
Η έναρξη της εκτέλεσης της υλοποίησης της προμήθειας-δράσης θα γίνει άμεσα από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης και εντός της προθεσμίας υλοποίησης που αναφέρεται στην συμφωνία επιχορήγησης. Η εν λόγω προμήθεια 

θεωρείται ολοκληρωμένη όταν περάσει ο ανάδοχος όλους τους ελέγχους από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας 

και Δικτύων (INEA) και  ο Δήμος Δράμας λάβει κοινοποίηση επιβεβαίωσης ότι ο Οργανισμός προβαίνει στην πληρωμή 

της εταιρείας εγκατάστασης Wi-Fi.  

 

Άρθρο 5ο:     Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για την εν λόγω δράση τον κατάλληλο εξοπλισμό (υλικό-λογισμικό), να τον 

εγκαταστήσει, να διασυνδέσει και παραμετροποιήσει αυτόν. 

 Οφείλει να πραγματοποιήσει αρχικούς ελέγχους εκτίμησης των σημείων τοποθέτησης, ελέγχους καλής/ορθής 

λειτουργίας και να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των προμηθευόμενων ειδών  τουλάχιστον τριών 

ετών, από την ολοκλήρωση παραλαβής της εν λόγω προμήθειας πλήρως λειτουργικής, οφείλοντας στο διάστημα αυτό να 

παρέχει υπηρεσίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης με κατάλληλους περιοδικούς ελέγχους.  

Ο ανάδοχος  εξασφαλίζει ότι κάθε σημείο πρόσβασης:  

 υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση διττής ζώνης (2,4Ghz – 5Ghz)·  

 έχει κύκλο υποστήριξης άνω των 5 ετών·  

 έχει μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) τουλάχιστον 5 έτη·  

 έχει ένα ενιαίο ειδικό και κεντρικό σημείο διαχείρισης τουλάχιστον για όλα τα σημεία σύνδεσης κάθε 

δικτύου WiFi4EU·  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.1x·  

 είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11ac Wave I·  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11r·  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11k·  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11v·   

 έχει ικανότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 50 χρηστών ταυτοχρόνως, χωρίς υποβάθμιση των επιδόσεων·  

 διαθέτει τουλάχιστον 2x2 πολλαπλές εισόδους και πολλαπλές εξόδους (MIMO)·  

 είναι συμβατό με το Hotspot 2.0 (πρόγραμμα πιστοποίησης Passpoint WiFi Alliance).  

 έχει λογισμικό ελέγχου παρακολούθηση-Captive Portal και δημιουργία splash page/mini site 

 

  Ο εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει, τουλάχιστον, σήμανση CE συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ. Δεν 

επιτρέπεται από την πλευρά του Αναδόχου οποιαδήποτε ενέργεια συναρμολόγησης ή επέμβασης στον εξοπλισμό που 

αντίκειται στην παραπάνω σήμανση. 
 Οι ασύρματοι κόμβοι θα συνδέονται απευθείας σε VDSL router ώστε να τροφοδοτούνται από διαδίκτυο και θα 

χρησιμοποιούνται οι υποδομές οπτικών ινών όπου υπάρχουν (Κεντρικό Δημαρχείο, Δημοτικό Κτήριο Πλατεία 

Ελευθερίας).   
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Σε κάθε από τις προαναφερόμενες τοποθεσίες της τεχνικής περιγραφής θα υπάρχει VDSL σύνδεση. Για να μην 

χρησιμοποιηθούν πρόσθετες συνδέσεις VDSL, όπου χρειάζεται να συνδεθούν  δύο σημεία θα διασυνδεθούν με ασύρματη 

ζεύξη. 

Το λογισμικό ελέγχου και παρακολούθησης Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου – Controller με απεριόριστες 

δυνατότητες σύνδεσης κόμβων : 

 Cloud hosted (υποδομές κατασκευαστή υλικού) ή τύπου εικονικής μηχανής  για 3 έτη  

 Απομακρυσμένη πρόσβαση και διαχείριση των Access Points 

 Στατιστικά, analytics, alerts σε πραγματικό χρόνο 

 Προβολή σε χάρτη (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου) 

 Αυθεντικοποίηση με email / password, facebook, linkedin, google 

 Η λύση θα είναι συμβατή με GDPR 

 

Με την ολοκλήρωση της δράσης ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει έντυπα εγχειρίδια χρήσης του εξοπλισμού 

(υλικού-λογισμικού) στην ελληνική γλώσσα καθώς και μια τεχνική αναφορά περί της αρχιτεκτονικής και τοπολογίας 

δικτύωσης και της παραμετροποίησης του εξοπλισμού με επίδειξη αυτών και εκπαίδευση λειτουργίας για χρήστες με 

ειδικά δικαιώματα επί του δικτύου. 

Σε όλη την διάρκεια της καλής λειτουργίας της εν λόγω προμήθειας ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει δωρεάν 

προληπτική-επανορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού  (υλικού-λογισμικού) με εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών 

δυσλειτουργιών και σφαλμάτων αυτού καθώς εγκαταστάσεις νέων εκδόσεων όλων των λογισμικών τους και του 

εξοπλισμού updates κλπ. Είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει με κάθε τρόπο την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία 

του εν λόγω ασύρματου δικτύου. 

  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλο τον επιμέρους εξοπλισμό  (υλικού-λογισμικού) που απαιτείται με βάση 

την προσφερόμενη από αυτόν λύση σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της συμφωνίας επιχορήγησης-Αριθ. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/025096-030749-, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη, 

προκειμένου η προσφερόμενη λύση να είναι πλήρως λειτουργική αρκεί να μην ξεπερνάει τον προϋπολογισμό  της αξίας 

του κουπονιού. Θα αναφέρει την περιγραφή αυτού στην οικονομική του προσφορά.  

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 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 του 

εξοπλισμού και αυτές οι διακοπές θα διαρκέσουν στο σύνολο τους η κάθε μια περισσότερο από 10 μέρες από 

την επίσημη ενημέρωση του προμηθευτή από το Δήμο, αυτός θα είναι υποχρεωμένος, επιπρόσθετα με τις άλλες 

του υποχρεώσεις 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%.   

 Συνολικά τα δίκτυα δεν πρέπει να βρίσκονται εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 60 ημερολογιακές 

ημέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους.  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην συμφωνία επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού 

‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -WiFi4EU» αριθ. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/025096-030749 

 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με το 

Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). 
Αποδέχεται την πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπως θα ακολουθήσει την διαδικασία με τα συνημμένα αρχεία 

αυτής, όπως η  συμφωνία εκτέλεσης  επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε τοποθέτηση WiFI, να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης service & 



114 

 

εγγεγραμμένος συνεργάτης των εταιρειών του υπό προμήθεια εξοπλισμού, με δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένες 

πληροφορίες ή λογισμικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση-παραμετροποίηση-συντήρηση του εν λόγω 

εξοπλισμού. Να έχει ομάδα έργου υλοποίησης της δράσης που να απαρτίζεται από στελέχη εξειδικευμένα στον τομέα 

πληροφορικής και δικτύων. 

 

Άρθρο 6ο:     Οικονομική προσφορά  

Ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά θα αναφέρει αναλυτικά  τα προσφερόμενα είδη με τον τρόπο που 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην αρχή της μελέτης.  Οποιοσδήποτε εξοπλισμός, λογισμικό ή υπηρεσία 

απαιτηθεί πλέον των αναφερόμενων στην παρούσα για την ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης-προμήθειας θα πρέπει να 

είναι σύννομη με την συμφωνία επιχορήγησης -Αριθ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/025096-030749- και 

να παρασχεθεί από τον ανάδοχο και να αναφερθεί στην οικονομική του πρόταση. 

 

Άρθρο 7ο:     Αναθεώρηση τιμών  

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

αμετάβλητες.   

         

Άρθρο 8ο:     Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) μόνον 

εφόσον πληρούνται τα οριζόμενα στην συμφωνία επιχορήγησης -Αριθ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ INEA/CEF/WiFi4EU/1-

2018/025096-030749- καθώς και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:   

  

i) τουλάχιστον 10 χρήστες είναι συνδεδεμένοι ανά δίκτυο WiFi4EU·   

ii) η οπτική ταυτότητα WiFi4EU εμφανίζεται με τον προσήκοντα τρόπο στην πύλη υποδοχής   

  

Εφόσον πληρούνται οι καθορισμένες προϋποθέσεις, ο Δήμος Δράμας λαμβάνει κοινοποίηση επιβεβαίωσης και ο 

Οργανισμός προβαίνει στην πληρωμή της εταιρείας εγκατάστασης Wi-Fi. Οι προϋποθέσεις πληρωμής που αναφέρονται 

ανωτέρω δεν επηρεάζουν το δικαίωμα του Οργανισμού να ελέγχει τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων Wi-Fi με τις 

τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι της συμφωνίας επιχορήγησης μέσω εκ των υστέρων ελέγχων.   

 

Άρθρο 9ο:     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που πιθανόν να  εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και κατά τα αναφερόμενα στην συμφωνία επιχορήγησης -Αριθ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ INEA/CEF/WiFi4EU/1-

2018/025096-030749. 

                  
 

 
                                                    Δράμα 09/08/2019 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΤΕΥΔ  

 

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 φορέαi  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 & 1ης 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 Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του 

μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)»     

CPV:   

•30213000-5 (Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές) 

•30231310-3 (Επίπεδες οθόνες)   

•30232110-8 (Εκτυπωτές λέιζερ) 

•30216110-0 (Σατωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής) 

•30211200-3 (Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή)  

•30232140-7 (Σχεδιογράφοι) 

•30233100-2 (Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

•32420000-3 (Εξοπλισμός δικτύου) 

•32580000-2 (Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων) 

•30237000-9 (Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών) 

•48300000-1 (Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού 

και παραγωγικότητας) 

•48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής) 

•48900000-7 (Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

•48700000-5 (Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού) 

•32510000-1 (Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  [19PROC005650822 ---  Διακήρυξη] 

- Η σύμβαση αφορά την Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware,  Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη 

στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF). 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: 5 Τμήματα 

-    - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [29457] 

 

 

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

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
Προσοχή  -- Διαβάστε τις υποσημειώσεις του ΤΕΥΔ στην τελευταία σελίδα της διακήρυξης για διευκρινίσεις   

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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρησηiii; 

[…….] Πολύ μικρή 

[…….] Μικρή 

[…….] Μεσαία 

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 

[…X ….] 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 : 

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 διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) […….] Ναι 

    […….] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
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Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςiv; 

[……] 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. 

[Τμήμα __________] 
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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 ΦΟΡΕΩΝv  

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 καταδίκεςvi 

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv 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): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

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): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xviii; 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 
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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 ασφάλισηςxx, 

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 ;xxi 

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): xxii 

[……][……][……] 
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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 

δικαίουxxiii; 

[      ] 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 καταστάσειςxxiv : 

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 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxv  

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 παράπτωμαxxvi; 

 

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 συμφερόντωνxxvii, 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 σύμβασηςxxviii; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix 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 

 

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 

εγκατάστασήςxxx; 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 IV 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) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxxi το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[Τμήμα _____] 

[______%] 

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των 

προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν 

χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

[…….] Ναι 

[…….] Όχι 

 

 

 

 

[…….] Ναι 

[…….] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

3) 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 αναφέρονταιxxxii, 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 δωρεάνxxxiii. 

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, ____ - ____ - 2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικών Προσφορών  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

     Του   ________________________________________________ 

     Έδρα ________________________________________________ 

     Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

     Τηλέφωνο ____________________________________________ 

     Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware,  Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού 

‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF) 

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

 

  

ΤΜΗΜΑ Α  

α/α CPV Περιγραφή Εξοπλισμού (Hardware) 
Ποσότητα  

(τεμ) 
Τιμή Μονάδας Κόστος 

1 30213000-5 Υπολογιστής 6   

2 30231310-3 Οθόνη 3   

3 

30232110-8 

Εκτυπωτής Laser A4 έγχρωμος 1   

4 Εκτυπωτής Laser A4 ασπρόμαυρος 3   

5 Εκτυπωτής Laser A3 έγχρωμος 1   

6 30216110-0 Σαρωτής Α3 1   

7 30231310-3 Ηχεία (ζεύγη) 5   

8 30232140-7 Σχεδιογράφος-Plotter 1   

9 30233100-2 
Επέκταση συσκευής δικτυακής λήψης 

αντιγράφων ασφαλείας - NAS 
2   

10 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων – Switch 24 1   

11 32580000-2 
Συσκευή ενοποιημένης διαχείρισης 

ηλεκτρονικών απειλών - UTM 
2   

12 
30237000-9 

Σκληρός δίσκος 5   

13 Μητρική Κάρτα    2   

Συνολικό Κόστος  χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α 24%  

Γενικό Σύνολο  

 
 

 
       Δράμα        /      / 2019 

                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

     Του   ________________________________________________ 

     Έδρα ________________________________________________ 

     Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

     Τηλέφωνο ____________________________________________ 

     Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware,  Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού 

‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF) 

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

 

 ΤΜΗΜΑ Β  

 

α/α CPV Περιγραφή είδους 
Ποσότητα  

(τεμ) 
Τιμή 

Μονάδας 
Κόστος  

1 

48300000-1 

Adobe Acrobat Pro τελευταίας έκδοσης  

(perpetual licence) 
2   

2 OfficeStd τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 3   

3 
OfficeProPlus τελευταίας έκδοσης OLP NL 

Gov 
2   

4 48000000-8 

Migration from TeamViewer Corporate 11 to 

TeamViewer Corporate Subscription  

τελευταίας έκδοσης συνδρομή για 1 χρόνo 

1   

5 

48900000-7 

WinSvrSTDCore  τελευταίας έκδοσης  OLP 

16Lic NL Gov CoreLic (9EM-00670) 
1   

6 
WinSvrCAL τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 

DvcCAL (R18-05785) 
45   

7 
GDPR Cookie Consent Plugin (Single Site) (1 

χρόνο) 
1   

8 BackWPup Pro (Standard) (1 χρόνο) 1   

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  

 

 
 

 

 

           Δράμα        /      / 2019 

                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

     Του   ________________________________________________ 

     Έδρα ________________________________________________ 

     Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

     Τηλέφωνο ____________________________________________ 

     Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware,  Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού 

‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF) 

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

 

 Τ Μ Η Μ Α  Γ  

 

α/α CPV Περιγραφή είδους 
Ποσότητα  

(τεμ) 
Τιμή 

Μονάδας 
Κόστος  

1 

48700000-5 

Watchguard Firebox M200 1-yr Security 

Software Suite 
1   

2 

Trend Micro Worry-Free Standard – 

Ανανέωση Άδειες για 1 χρόνο από την 

ημερομηνία λήξης 

201   

3 

Trend Micro Worry-Free Business Security 

Services- Ανανέωση Άδειες για 1 χρόνο 

από την ημερομηνία λήξης 

55   

4 

Basic Support Coverage VMware vSphere 

5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 

processors per host) (1 χρόνος υποστήριξη 

και οποιαδήποτε ρήτρα προκύψει από την 

λήξη του υπάρχοντος συμβολαίου) 

1   

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  

 
 

 

 

 

 

            Δράμα        /      / 2019 

                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

     Του   ________________________________________________ 

     Έδρα ________________________________________________ 

     Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

     Τηλέφωνο ____________________________________________ 

     Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware,  Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού 

‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF) 

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

 

Τ Μ Η Μ Α  Δ  

 

α/α CPV 
Περιγραφή Λογισμικού Εφαρμογών Genesis της 

SingularLogic  
Ποσότητα 

Ετήσιο 

κόστος 

releases 

1 

48700000-5 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Περιλαμβάνει την Ηλεκτρονική διακίνηση 

Εγγράφων στο back officce του Genesis) 
1  

2 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1  

3 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ  48700000-5 1  

4 Κ.Ο.Κ 1  

5 ΤΑΠ 1  

6 ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1  

7 ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1  

8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 1  

9 RELEASE EXTRA USERS 61  

10 Web Services 1  

11 Μητρώο Δεσμεύσεων 1  

12 Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 1  

13 Ειδοποιήσεις Χρεών-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 1  

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  

 

 

 

 

 

        Δράμα        /      / 2019 

                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

     Του   ________________________________________________ 

     Έδρα ________________________________________________ 

     Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

     Τηλέφωνο ____________________________________________ 

     Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware,  Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού 

‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF) 

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

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 

α/α CPV Περιγραφή Είδος 
Ποσότητα  

(τεμ) 

Τιμή 

Μονάδας 
Κόστος 

1 

32510000-1 

Εξοπλισμός Ασύρματης Ζεύξης (Κεραίες WIFI)  2   

2 
Access point’s-Σημείο Πρόσβασης Εξωτερικού 

Χώρου τύπου Sector 
7   

3 
Access point’s-Σημείο Πρόσβασης Εξωτερικού 

Χώρου 
4   

4 
Access point’s-Σημείο Πρόσβασης Εσωτερικού 

Χώρου 
8   

5 
Switch- Μεταγωγέας 10/100/1000Mbps, 8 

θέσεων με δυνατότητα PoE (Power over Ethernet) 
2   

6 
Switch - Μεταγωγέας 10/100/1000Mbps, 8 

θέσεων 
3   

7 Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου – Controller 1   

8 

Διάφορα υλικά υλοποίησης δράσης για τα 19 

σημεία τοποθέτησης: δικτύου-στεγανοποίησης- 

μόνωσης 

1   

9 

Υπηρεσίες υλοποίησης δράσης και καλής 

λειτουργίας 3 ετών 

Κατ’ 

αποκοπή 

υπηρεσία 

  

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  

 

 

 
 

 

      Δράμα        /      / 2019 

                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  

 

 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

  
Εκδότης:  Ονομασία Τράπεζας_________________________  

    Κατάστημα________________________________  

    Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:  ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

            Βερμίου 2 & 1ης 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 υπ’ αριθμ. 29457/03-10-2019 

διακήρυξης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware,  Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο 

του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)» του Δήμου Δράμας. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούται 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 εκδίδουμε4.  

   

        (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. 
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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. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v  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.” 
vi. 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.  
vii. 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). 
viii.   Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
ix. 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). 
x. 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. 
xi. 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. 
xii. 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”. 
xiii. 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.". 
xiv. 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 ) 
xv. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii. 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)  
xix. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την 

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xx. 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).  
xxi. 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  
xxii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxv. Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxvii. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxviii. Πρβλ άρθρο 48. 
xxix. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxx. 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. 
xxxi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του 

υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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.  

 

 

 

 

 


