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                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ: ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Δράμα, 15/12/2020     

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ       Αρ. Πρωτ.: 33683 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                 

66133 – Δράμα   

Πληρ.: Ε. Λαλές   

Τηλ.:  2521 350 743                                                                  

Fax:  2521 350 748  

E-mail:  elales@dimos-dramas.gr 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Δ ρ ά μ α ς  

 

  δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι                          

 

 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: 

 
Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software) 

 

Εκτιμώμενης αξίας  103.258,00 €  
 (μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), 

 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του α) Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας  

 
καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας. 

 

 

 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

 

για την 

 

«Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού 

(Software)» 

mailto:elales@dimos-dramas.gr
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία Δήμος Δράμας – Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 

Πόλη Δράμα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 66133 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR114 

Τηλέφωνο 2521350743 

Φαξ 2521350748 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  elales@dimosdramas.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευστράτιος Λαλές 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimos-dramas.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 

(URL) 
------ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

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

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών (με σκοπό την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας). 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 

γ)  Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 

απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση 

(URL): http://www.eprocurement.gov.gr   

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση  

 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των άρθρων 27 παρ. 5 και 121 του ν. 4412/16 μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από χρονικό διάστημα  τουλάχιστον   

δεκαπέντε  (15) ημερών  από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δράμας. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2021 ως εξής: 

 - 78.300,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.7134.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021  

mailto:elales@dimosdramas.gr
http://www.dimos-dramas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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- 40.990,68 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.7134.03 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021  

- 8.750,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 60.7341.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021   

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software) σύμφωνα 

με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 16/2020 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

και Πληροφορικής. Επισημαίνεται ότι τα τμήματα Ε και ΣΤ της ως άνω μελέτης, θα ανατεθούν κατά 

παρέκκλιση και, κατά συνέπεια δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης. 

Τα προς ανάθεση τμήματα Α έως και Δ και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αυτών έχουν ως ακολούθως: 

Τμήμα Α. Εξοπλισμός (Hardware) 

Α/Α cpv 
ΤΜΗΜΑ  Α 

Περιγραφή Εξοπλισμού (Hardware) 
Ποσ 
(τεμ) 

Τιμή 
Μονάδος Κόστος 

1 30213000-5 Υπολογιστής A 2 
         

1.422,50  2.845,00 

2 30213000-5 Υπολογιστής B 17 645,00 10.965,00 

3 30231310-3 Οθόνη A 2 200,00  400,00 

4 30231310-3 Οθόνη B 15 115,00  1.725,00 

5 30213100-6 Φορητός Υπολογιστής 2 700,00 1.400,00 

6 48820000-2 Εξυπηρετητής -Server  1 3.900,00 3.900,00 

7 30000000-9 Πολυμηχάνημα Α4 8 380,00 3.040,00 

8 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 ασπρόμαυρος 10 110,00 1.100,00 

9 30216110-0 Σαρωτής Α3 τύπου Α 1 256,00 256,00 

10 30216110-0 Σαρωτής Α2 τύπου Β 1 29.000,00 29.000,00 

11 30211200-3 Συσκευή αδιάλειπτης τάσης για εξυπηρετητή-UPS 1 3.950,00 3.950,00 

12 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων – Switch 48 1 2.000,00 2.000,00 

13 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων – Switch 8 2 685,00 1.370,00 

14 32510000-1 Access point’s- Σημείο πρόσβασης Εξωτερικού χώρου 2 485,00 970,00 

15 30237000-9 Εξωτερικός Σκληρός δίσκος 1 80,00 80,00 

16 30237000-9 Ακουστικά με Μικρόφωνο 20 50,00 1.000,00 

17 30237000-9 Κάμερα για ΗΥ 20 35,00 700,00 

18 30237000-9 Ηχεία ζεύγος 20 25,00 500,00 

19 30237000-9 Σκληροί δίσκοι NAS 10 335,00 3.350,00 

   Συνολικό Κόστος  χωρίς ΦΠΑ  68.551,00 

  Φ.Π.Α 24%  16.452,24 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  85.003,24 

 

Τμήμα Β. Λογισμικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

Α/Α CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΑΞΙΑ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 48321000-

4 

GstarCAD Professional τελευταίας έκδοσης 820,00 1 820,00 

2 48300000-

1 

OfficeStd τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 430,00 9 3.870,00 

3 48300000-

1 

OfficeProPlus τελευταίας έκδοσης OLP NL 

Gov 

550,00 9 4.950,00 

4 48326000-

9 

Pix4DmapperPro Perpetual- 

Φωτογραμμετρικό Λογισμικό επεξεργασίας 

φωτογραφιών-χαρτών (photogrammetry 

4.200,00 1 4.200,00 
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software for professional drone mapping) 

Floating-licence desktop application (1 

device) Personal Support & Updates for one 

year  

5 48900000-

7 

GDPR Cookie Consent Plugin (Single Site) (1 

χρόνο) 
50,00 1 50,00 

6 48900000-

7 

BackWPup Pro (Standard) (1 χρόνο) 62,00 1 62,00 

7 48900000-

7 

WordPress Yoast SEO Premium τελευταίας 

έκδοσης Lifetime Update-Full Addons 
75,00 1 75,00 

8 48900000-

7 

Wordfence Premium 85,00 1 85,00 

 Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 14.112,00 
 ΦΠΑ 24% 3.386,88 
 Γενικό Σύνολο 17.498,88 

 

Τμήμα Γ. Λογισμικό του συστήματος πολιτικής ασφαλείας  

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ 
CPV 48700000-5 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 Watchguard Firebox M200 1-yr Security Software Suite & 
1-yr APT Blocker 

1.600,00 1 1.600,00 

2 Watchguard T50 1-yr Security Software Suite & 1-yr APT 
Blocker 

1.200,00 1 1.200,00 

3 Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup 
Essentials Enterprise 2 socket bundle & 
2 additional years of Basic maintenance prepaid for Veeam 
Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle 

1.265,00 3 3.795,00 

4 NetApp NBD Parts Delivery and SW Subscription, 
FAS2552A, Post Warranty (CS-N-SSP-NBD) & 
NetApp SW Subscription Plan, FAS2552A (CS-N-SSP) 
(01/01/2021 – 31/01/2023 (EOL)) 

3.550,00 2 7.100,00 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 13.695,00 
ΦΠΑ 24% 3.286,80 

Γενικό Σύνολο 16.981,80 
 

Τμήμα Δ.  Ενεργοποίηση – προμήθεια νέων εκδόσεων - εφαρμογών genesis της singular logic 

 

Α/Α 

Περιγραφή Λογισμικού Τμήματος Δ-ενεργοποίηση-προμήθειας νέων εκδόσεων 

Εφαρμογών Genesis της SingularLogic  

CPV 48700000-5 

Ποσότητα 
Ετήσιο κόστος 

releases-εφαρμογών 

1 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 200,00 € 

2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 1 300,00 € 

3 Κ.Ο.Κ 1 250,00 € 

4 ΤΑΠ 1 300,00 € 

5 ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1 300,00 € 

6 ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1 2.080,00 € 

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 1 200,00 € 

8 RELEASE EXTRA USERS 61 1.220,00 € 

9 Web Services 1 500,00 € 

10 Μητρώο Δεσμεύσεων 1 500,00 € 
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11 Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 1 450,00 € 

12 Ειδοποιήσεις Χρεών-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 1 600,00 € 

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 6.900,00 € 

  ΦΠΑ 24% 1.656,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ 8.556,00 € 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα αφορά το 

σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για το οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας είδους κάθε τμήματος θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη (άρθρο 59 του Ν.4412/2016). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει 

τιμής, ανά τμήμα. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):  30213000-5, 30231310-3, 30213100-6, 48820000-2, 30000000-9,  30232110-8, 

30216110-0, 30211200-3, 32420000-3, 32510000-1, 30237000-9, 48321000-4, 48300000-1, 48000000-8, 

48326000-9, 48700000-5, 48900000-7. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της 

παρούσας διακήρυξης (υπ. αριθμ. 16/2020 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής).  

     Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 128.039,90 €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 103.258,00 € ΦΠΑ: 24.781,92 €).   

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

2014/25/ΕΕ)» 

2. του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (Α’ 171) Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 

3. του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

5. της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

6. του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων…», 

8. του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

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

9. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150) 

10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

11. του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις», 

12. του Ν.3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ./τος 82/1996 (Α' 

66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 

το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,  

13. του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

14. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 

15, 

15. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

16. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

17. του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) “ Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
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Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ”, 

18. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» 

19. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

20. του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» 

21.  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

22. Την 384/2020 (ΑΔΑΨ6Η3Ω9Μ-ΠΨΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε.) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.  

23. Την υπ’ αριθμ. 30010/5-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 

ύστερα από την δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 

56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924). 

Οι διαδικασίες δημοσίευσης και πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 

22 και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, ελεύθερη, 

άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, από 

την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dimosdramas.gr καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), όπως ισχύει και στην ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924)   «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ισχύει: 

 

 

Διαδικτυακός τόπος 

υποβολής προσφοράς 

Ημερομηνία ανάρτησης 

της διακήρυξης στη 

διαδικτυακή πύλη του 

ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης 

της διακήρυξης στη 

διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα υποβολής 

προσφορών 

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

15-12-2020 15-12-2020 
4-1-2021 

17:00 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/1/2021 και ώρα 17:00 μ.μ. και ημερομηνία 

αποσφράγισης προσφορών ημέρα 11/1/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο Ν.4155/13, όπως ισχύει και 

στην ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosdramas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

1.6 Δημοσιότητα 

  

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 

ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  103959 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 

του Ν. 4412/2016: 

 Χρονικά   Ημερομηνία αποστολής:  15/12/2020 

 Πρωινός Τύπος   Ημερομηνία αποστολής:  15/12/2020 

 Ψίθυροι Press   Ημερομηνία αποστολής:  15/12/2020 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας καθώς και στον ιστότοπο  

www.diavgeia.gov.gr  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL):   www.dimosdramas.gr στην διαδρομή: Δήμος Δράμας: Αρχική ► Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις, 

στις 15/12/2020. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον Ανάδοχο, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 και την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 

46 του Ν.3801/2009  και την παρ. 2 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών. 

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

  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosdramas.gr/
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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: 

 Η Προκήρυξη της Σύμβασης  

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

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

 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 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά 

περίπτωση, με: 

 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 

Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού 

 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 

Ηλεκτρονικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους: 

 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

 «Οικονομική Προσφορά» 

 «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» 

Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της 

Αναθέτουσας  Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων 

και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες 

της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και 

διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 4 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν 

έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 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, 

κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας. 

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

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Επίσης, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, και εφόσον  η αδυναμία αυτή πιστοποιείται από την 

αρμόδια Δ/νση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της,  λαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση του ελαχίστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών, κυρίως με 

μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και με σχετική δημοσίευσή της, λαμβανομένου 

υπόψη του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υφίσταται η τεχνική δυσλειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και 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 μπορούν 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 των παραγράφων 2.2.2. (εγγύηση συμμετοχής)  και 4.1. (εγγύηση καλής εκτέλεσης) 

εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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 

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,  
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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: 

i) να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες αποκλείονται 

ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

ii) να πληρούν το κριτήριο/τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου/των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.7 της διακήρυξης, 

iii)  να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

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). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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.  

4. 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. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το 

ΤΕΥΔ, 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). 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ.3 Ν. 4412/2016). Σε αντίθετη περίπτωση, 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

 

2.2.2.1. Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  
 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) 

του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των 

ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας. 

Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο δύο (2%) τοις εκατό επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε Τμήμα, αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

Τμήμα Ποσό εγγυητικής 

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) 1371,02 

Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 282,24 

Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

273,90 

Δ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GENESIS ΤΗΣ SINGULAR LOGIC 

138,00 

 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για περισσότερα από ένα Τμήματα, τα 

ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 

Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε γίνεται δεκτή. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 180 ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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2.2.2.2. Επιστροφή εγγυητικής 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά 

της απόφασης κατακύρωσης  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών  

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην 

περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή 

έχει εκπνεύσει άπρακτη προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα 

παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

 

2.2.2.3. Κατάπτωση εγγυητικής 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 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: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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 Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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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). 

2.2.3.2. 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  

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 .  

γ) 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.   

 

 2.2.3.3  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, 

(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 
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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 2.2.9.2 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 αμφιβόλω22345 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. (άρθρο 73 παρ. 10  

ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017). 

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 

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

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2γ και 2.2.3.3 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.   

2.2.3.5 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. 
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2.2.3.6 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

 

2.2.4   Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 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, 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, μετά την αποστολή 

της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.2  της παρούσας Διακήρυξης. 

2.2.5   Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 Δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η πλήρωση συγκεκριμένων προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας καθώς και προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Δεν αφορά στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης καθότι δεν τίθενται κριτήρια οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (παράγραφος 2.2.5) και κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

(παράγραφος 2.2.6). Επιπλέον, δεν απαιτείται η πλήρωση συγκεκριμένων προτύπων διασφάλισης ποιότητας καθώς 

και προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης (παράγραφος 2.2.7). 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  
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β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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), 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 23/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή 

είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

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. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 

του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον 

ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 3 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 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

http://www.hsppa.gr/
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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. 

 

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα βάσει της παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 να ζητήσει από 

προσφέροντες και υποψηφίους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα από τα ακολούθως παρατιθέμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και 

έγγραφα ως αποδεικτικά μέσα, όταν αυτό κριθεί ότι απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 

2.2.3.1, 

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

 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

(παρ. 2.2.3.2.α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας) κατά την καταληκτική 

ημερομηνία  υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 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).  
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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. 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία 

να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης,) στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές.  

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.  

 

(παρ. 2.2.3.2.β) 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, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2, πέραν των ως άνω αναφερόμενων, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 
 

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 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, 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). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και δεν χρειάζεται 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. (Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής) 

(παρ. 2.2.3.3.β) 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. 

 

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. 

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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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. 
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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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2.2.3.3. 

 

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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 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 2.2.3.2γ 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 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 ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του 

προσωρινού αναδόχου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού . 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του προσφέροντος οικονομικού φορέα 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 ψηφιακή υπογραφή & ημερομηνία μετά την ειδική πρόσκληση προς τον  

προσωρινό ανάδοχο. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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, η οποία βεβαίωση πρέπει να  πιστοποιεί την εγγραφή τους κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθούν να εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

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. 
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Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 

και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 

(πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα 

με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 

αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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 οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών 

φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που 

εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 

επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεν υφίσταται επί του παρόντος εθνικός επίσημος 

κατάλογος στην Ελλάδα και ούτε το Γ.Ε.ΜΗ. δεν συνιστά επίσημο κατάλογο.  Ωστόσο, το συγκεκριμένο πεδίο 

δεν μπορεί να απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα είδος σύμβασης. 

 

 Β.5. 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 ν. 4412/2016. 

 Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, 

σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
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2.3.1 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 οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στην 

παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω του Συστήματος με τρόπο και σε χρόνο 

που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 

Διακήρυξη, για  το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών.  

Προσφορά που αφορά μέρος μόνο της προμήθειας δεν γίνεται αποδεκτή. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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 ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως 

άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9  της 

Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της 

συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα:  

 (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική  προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 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. 

 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το 
οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Επιπλέον 

 εκτός από την ειδική φόρμα οικονομικής προσφοράς του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), ο προσφέρων θα επισυνάψει 

επιπλέον στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, το σχετικό έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου 

Δράμας που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, σε μορφή pdf, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.  

 

Προσοχή: 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου (ΕΣΗΔΗΣ) της 

οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς (Δήμου 

Δράμας), υπερισχύει το παραγόμενο από το Σύστημα. 

 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

Συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον 

κατά περίπτωση (υπό)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου .pdf 

Στη συνέχεια, παράγει από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή 

και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου .pdf), τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και 

επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπό)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. 

Ειδικά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4.3 της παρούσας υποβάλλονται στον 

(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,  ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου 

Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  



 

 

23 

Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς, το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 

επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία  και εφόσον οι έλεγχοι 

αυτοί αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα.  

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα 

σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές 

ενέργειες διόρθωσης. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

2.4.2.6. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, (Δήμος Δράμας, 

Τμήμα Προμηθειών (Γραφείο 210), Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66133 Δράμα, μεταξύ 7:00 π.μ. και 3:00 μ.μ.) σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι 

ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 

και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα 

ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

β) η φράση «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Προσφοράς», 

γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 

δ) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης και  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16)  

 

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 

και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία  περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  

σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 

έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. 

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

που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά  
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 Οι προσφέροντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν την σχετική Τεχνική Προσφορά 

Συστήματος, ψηφιακά υπογεγραμμένη η οποία παράγεται από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

 

Χαρακτηριστικά 
Απαίτηση  Απάντηση       Παραπομπή  

Γενικά 

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της 

διακήρυξης, την συγγραφή υποχρεώσεων, 

την τεχνική έκθεση, των τεχνικών  

προδιαγραφών, το τιμολόγιο μελέτης καθώς 

και του προϋπολογισμού της μελέτης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη 

διακήρυξη 

 

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, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  

Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας υποβάλλεται από τον οικονομικό 

φορέα στον  (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου Portable 

Document Format (PDF) και φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. 

 Οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάπτουν στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» την ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά τους, ψηφιακά υπογεγραμμένη, που παράγει η πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.  

 Οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάπτουν και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς Δήμου Δράμας (Παράρτημα IV), ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα υπάρχει συνημμένο στο 

σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή docx. 

 

Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

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

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από 

το σύστημα. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

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

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 

και  

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

αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5   Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατό πενήντα (150) 

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
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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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 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) στην οποία εμπεριέχεται και εναλλακτική προσφορά, 

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

αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 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. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) 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. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
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προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 

56902/215 Υ.Α.,  ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής στάδια: 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» μετά την 

παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Την ίδια 

ημέρα θα αποσφραγισθούν και οι φάκελοι που προσκομίσθηκαν από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οι οποίοι περιέχουν τα έντυπα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4.2.6 της παρούσης.  

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 

ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με 

την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει 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 κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα:  

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. 

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. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 

πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 

αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 

οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) 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 του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 

από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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.  
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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. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  

όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. (βλ. άρθρο 100 παρ. 4 εδάφιο γ του ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του Ν. 4497/2017) 

Σύμφωνα με την παρ. 4, η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017), 

του άρθρου 100 του Ν.4412/2016, «Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 

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

Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται 

με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις 

συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά 

τμήμα, ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου 

σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με 

εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική 

προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.» 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

  
 

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 αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

ειδική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης, 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 

2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

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

2.2.4 -2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

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 
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής) της παρούσας, 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 

οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει 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 τις 

παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής 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 είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

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

την απόφαση κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω απόφαση, με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται, μέσω της λειτουργικότητας  

«Επικοινωνία» του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 3.3 της παρούσας. 

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, σύμφωνα 

με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη 

παράγραφο 3.4. 

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

συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα 

τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 και μόνον στην περίπτωση του  προ συμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί, 

μέσω του Συστήματος και των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού,  θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

Συστήματος. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η 

κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

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

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 

1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη 

της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν 

η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 

μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 

του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  

της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 

επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 

μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου 

εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
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ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 

οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων 

ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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 του 

Διαγωνισμού. 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. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
4.1 Εγγυήσεις  

 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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 προσαυξημένο κατά τριάντα (30)  ημέρες. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται 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 της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

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

σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ 

της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου της προμήθειας της σύμβασης. Στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος της προμήθειας που 

παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 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.  
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου αν διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, 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 θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο  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. 

 

4.4 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 του 

αρμοδίου οργάνου 

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 
4.5.1 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 2.2.3.1 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. 

4.6 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.  

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

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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

 
 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την εκάστοτε 

οριστική παραλαβή των ειδών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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. Toν 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.  

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 νόμιμων 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 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

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 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. 
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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, δυνάμει των όρων των άρθρων 

5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη 

συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 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. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 

 
6.1.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα αντίστοιχο 

με αυτό που ορίζεται στην υπ. αριθμ. 16/2020 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

για κάθε Τμήμα. Σε κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος χρόνος παράδοσης των υλικών της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την υπογραφή της ακόμα και αν στην ανωτέρω μελέτη αναφέρεται μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 

υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, 

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

6.2   Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται, τμηματικά, από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

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

208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των 

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

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. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά 

και στους αναδόχους. 
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα 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. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους χρόνους που καθορίζονται από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και της τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

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 συντελέστηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου 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  αναδόχου. 

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

οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου 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 ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του 

ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη 

των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

  
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινόμενου 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. 

6.3.2. 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. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν.4412/2016. 

 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και να διαπιστωθεί η συμφωνία των τεχνικών 

χαρακτηριστικών και των τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 
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της υπηρεσίας προς τον προσφέροντα, αν αυτό είναι αναγκαίο και όπου υποδειχθεί, να υπάρχει η δυνατότητα 

επίδειξης δείγματος. 

 

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

  
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά 

πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή 

εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

   

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Ιωάννης Εφραιμίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

37 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης & Προϋπολογισμός (Μελέτη υπ. αριθμ. 16/2020 της Δ/νσης Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής) 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 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 : 

148 Πρωτ Διεύθυνσης Δόμησης/18-2-2020, 4845/18-2-2020, 5056/19-2-2020, 5577/24-2-2020, 6292/3-3-

2020, 6953/6-3-2020, 6956/6-3-2020, 7179/9-3-2020, 9233/8-4-2020, 9478/13-4-2020, 11002/13-5-2020, 11775/22-

5-2020, 14248/17-6-2020, 17396/20-7-2020 

Ενδεικτικά των άνω εγγράφων προμήθεια συστήματος σαρωτή βιβλίων & δύο HY με αυξημένες 

δυνατότητες επεξεργασίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δόμησης συνεχιζόμενης ψηφιοποίησης των 

πολεοδομικών τους φακέλων βάσει του 148 Πρωτ Διεύθυνσης Δόμησης/18-2-2020 εγγράφου της, επάνδρωση 

επικείμενης δημιουργίας Control Room βάσει  του αριθ. 7179/9-3-2020 του Τμήματος Προγραμματισμού κτλ 

Επίσης για την καλύτερη διασφάλιση των δεδομένων και την αποφυγή προβλημάτων που μπορούν να 

προκύψουν και από την απομακρυσμένη πρόσβαση απαιτείται η προμήθεια σκληρών δίσκων οι οποίοι θα 

χρησιμοποιηθούν στη δικτυακή συσκευή αποθήκευσης (NAS) του παλιού Δημαρχείου, ώστε να αυξηθεί ο 

διαθέσιμος χώρος για αντίγραφα ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των ημερών για τις οποίες 

κρατάμε τα δεδομένα των χρηστών του Δήμου. 

Προμήθεια μεταγωγέων για επέκταση- αναβάθμιση δικτύου εσωτερικού και για την συντήρηση δράσης 

ασύρματου δικτύου wifI4eu. 

Προμήθεια συσκευής αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS), η οποία θα υποστηρίζει το πληροφοριακό 

σύστημα στο κτήριο του Διοικητηρίου και πιο συγκεκριμένα τον εξυπηρετητή (server), τους μεταγωγείς δεδομένων 

(switch), την συσκευή ενοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρονικών απειλών (UTM) και την συσκευή δικτυακής 

αποθήκευσης των αρχείων, σχεδίων & αντιγράφων ασφαλείας (NAS) που είναι εγκατεστημένα στην Υπηρεσία 

Δόμησης. 

Τα παρακάτω είναι και σύμφωνα με προηγούμενες οδηγίες dpo για την συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 σχετικά με ανανεωμένα συστήματα καθώς και συνεχιζόμενων 

οδηγιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηστικότητα 

ανανεωμένων πληροφοριακών συστημάτων με αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού, για αντιμετώπιση περιστατικών 

ασφαλείας  να κρατιούνται ενημερωμένα τα συστήματά  (upgrades, updates, patches), να χρησιμοποιείτε πάντα 

ενημερωμένο πρόγραμμα αντιικής προστασίας σε κάθε ΗΥ & Server, να δημιουργούμε κανόνες 

πρόσβασης/εκτέλεσης σε αρχεία (access control & user privileges), να εφαρμόζουμε  anti-spam λογισμικό κλπ. 

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες για το Κέντρο Κοινότητας  και Παραρτήματος Ρομά Δήμου 

Δράμας όπως αναφέρονται στην 55/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:666ΙΩ9Μ-ΨΝΗ) σχετικά με τις 

δαπάνες hardware-software. 

Α/Α CPV ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HARDWARE ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 30213000-5 Υπολογιστής Α 2 

2 30213000-5 Υπολογιστής Β 17 

3 30231310-3 Οθόνη Α 2 

4 30231310-3 Οθόνη Β 15 

5 30213100-6 Φορητός Υπολογιστής 2 

6 48820000-2 Εξυπηρετητής -Server 1 

7 30000000-9 Πολυμηχάνημα Α4 8 

8 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 ασπρόμαυρος  10 

9 30216110-0 Σαρωτής Α3 τύπου Α 1 

10 30216110-0 Σαρωτής Α2 τύπου Β 1 

11 30211200-3 Συσκευή αδιάλειπτης τάσης για εξυπηρετητή -UPS 1 

12 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων  Α– Switch 48 1 

13 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων  Β– Switch 8 2 
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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. 

 

Πίνακας Τ1  

Προδιαγραφές Υπολογιστής Α  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Α Υπολογιστής Α 

Α.1 Να αναφερθεί 

μοντέλο και 

εταιρεία  

κατασκευής 

ΝΑΙ   

Α.2 Επεξεργαστής 

Τύπος:Intel 9th 

generation Core i7-

9700, 8 πυρήνες ή 

ισοδύναμο ή 

ανώτερος 

ΝΑΙ   

Α.3 Ταχύτητα 

Επεξεργαστή 

Τουλάχιστον 

4,7 GHz    

14 32510000-1 Access point’s-Σημείο Πρόσβασης Εξωτερικού Χώρου 2 

15 30237000-9 Εξωτερικός Σκληρός δίσκος 1 

16 30237000-9 Ακουστικά με Μικρόφωνο 20 

17 30237000-9 Κάμερα για ΗΥ 20 

18 30237000-9 Ηχεία ζεύγος 20 

19 30237000-9 Σκληρούς δίσκους NAS 10 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Α.4 Cache 

Επεξεργαστή  

12 MB    

Α.5 Κεντρική Μνήμη 

RAM τουλάχιστον 

32GB τύπου DDR4-2666 MHz    

Α.6 Αριθμός DIMM 

slots 

≥4   

Α.7 Μέγιστη 

Υποστηριζόμενη 

Μνήμη RAM  

≥128GB   

Α.8 Σκληρός Δίσκος 1 

Τουλάχιστον 

512GB M.2 PCIe NVMe (SSD)   

Α.9 Σκληρό δίσκο 2 

Τουλάχιστον 

3.5 inch 1TB SATA III    

Α.10 Ταχύτητα Σκληρού 

Δίσκου 2 

τουλάχιστον 

≥7200 Rpm    

Α.11 Κάρτα γραφικών  Όχι ενσωματωμένη στην μητρική 

κάρτα 

Μνήμη ≥6 GΒ Αυτόνομη 

  

  

Α.12 Κάρτα δικτύου 

Gigabit 

ΝΑΙ   

Α.13 Θύρες 

Επικοινωνίας 

Τουλάχιστον 

1 RJ-45,  

2 x USB 2.0 External ports 

5 x USB 3 External ports 

2 x DisplayPort (στην μητρική) 

1x HDMI 2.0 (στην κάρτα 

γραφικών) 

1x DVI-D (στην κάρτα γραφικών) 

1x DisplayPort (στην κάρτα 

γραφικών) 

1 x Είσοδος Ήχου 

1 x Έξοδος Ήχου  

 

  

Α.14 Υποδοχές 

επέκτασης 

Τουλάχιστον 

2 x full-height PCIe x16 

1x PCIe x1 

1x M.2 

  

Α.15 Οδηγός DVD    DVD ±RW 

 

  

Α.16 Τροφοδοτικό 

Εξοικονόμηση 

ρεύματος 

≤460Watt 

τουλάχιστον 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Α.17 Πληκτρολόγιο 

Ελληνικό 

Microsoft ή άλλο συγκρίσιμης 

εμπορικής αξίας. 

 

  

Α.18 Ποντίκι Οπτικό  ποντίκι κύλισης (3 κουμπιά 

κύλισης) USB, 

Mouse Pad 

  

Α.19 Λειτουργικό 

σύστημα  Windows 

10 Pro  64 bit 

ελληνικό 

προεγκαταστημένο 

& συνοδευόμενο 

από την άδεια 

χρήσης του 

ΝΑΙ   

Α.20 Οδηγοί και 

λογισμικό 

διαχείρισης του 

υλικού για το 

υποστηριζόμενο 

ΛΣ σε ηλεκτρονική 

μορφή 

Επιλογές 

ανάκτησης ΛΣ 

ΝΑΙ   

Α.21 Η Τεχνική 

προσφορά πρέπει 

να περιλαμβάνει 

εγχειρίδια 

(αντίγραφα) για 

όλες τις συσκευές 

(Motherboard, 

cards, HDD, κλπ)  

ΝΑΙ   

Α.Π Στοιχεία ποιότητας υπολογιστή Α 

Α.Π.1 Εγγύηση καλής 

λειτουργίας.  

Η εγγύηση θα 

καλύπτει και το 

κόστος 

επιδιόρθωσης –

εγκατάστασης 

εξαρτημάτων που 

είναι σε εγγύηση 

επιπλέον  καθώς 

επίσης και την 

επανεγκατάσταση 

του λειτουργικού 

συστήματος σε 

περίπτωση που αυτή 

καταστραφεί σαν 

συνέπεια βλάβης ή 

καταστροφής του 

Hardware. 

3 χρόνια – επόμενη εργάσιμη 

ημέρα –on site 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Α.Π.2 Πιστοποιητικό 

ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Α.Π.3 Πρότυπα που 

ακολουθούνται να 

αναφερθούν, 

τουλάχιστον CE, 

Energy Star, 

EPEAT  

ΝΑΙ   

Α.Π.4 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.5 Tο λογότυπο του 

κατασκευαστή να 

υπάρχει στην 

συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς 

και το serial 

number του 

μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

Α.Π.6 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. 

ΝΑΙ 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Να οριστεί Χρόνος 

εξυπηρέτησης 

άμεσος. 

Α.Π.6 Ο προμηθευτής 

οφείλει να 

παραδώσει και να 

επιδείξει εν 

λειτουργία το 

παρεχόμενο προϊόν, 

σε χώρο του Δήμου 

που θα του 

υποδειχθεί κατά 

την παραλαβή. 

ΝΑΙ   

                                                                                                                                                                                                                                                    

Πίνακας Τ2 

Προδιαγραφές Υπολογιστής B 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Β Υπολογιστής  B 

Β.1 Να αναφερθεί μοντέλο 

και εταιρεία 

κατασκευής 

ΝΑΙ   

Β.2 Επεξεργαστής 

Τύπος:Intel 9th 

generation Core  i5-

9500, 6 πυρήνες  

ή ισοδύναμο ή ανώτερο 

ΝΑΙ   

Β.3 Ταχύτητα Επεξεργαστή 

Τουλάχιστον 

≥4,4 GHz    

Β.4 Cache Επεξεργαστή  ≥9 MB    

Β.5 Κεντρική Μνήμη RAM 

τουλάχιστον 

≥8GB τύπου DDR4-2666 MHz    

Β.6 Αριθμός DIMM slots ≥2   

Β.7 Μέγιστη 

Υποστηριζόμενη Μνήμη 

RAM  

≥32GB   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Β.8 Σκληρός Δίσκος 

Τουλάχιστον 

≥256GB M.2 PCIe NVMe 

(SSD) 

  

Β.9 Δυνατότητα για 2ο 

Σκληρό δίσκο 

ΝΑΙ   

Β.10 Κάρτα γραφικών  Ενσωματωμένα γραφικά 

 Intel UHD 630 ή ισοδύναμα 

 

  

Β.11 Κάρτα δικτύου Gigabit ΝΑΙ   

Β.12 Θύρες Επικοινωνίας 

Τουλάχιστον 

1 RJ-45,  

4 x USB 2.0 External ports 

4 x USB 3.1 External ports 

1 x HDMI  

1 x DisplayPort 

1 x Είσοδος Ήχου  

1 x Έξοδος Ήχου 

  

Β.13 Υποδοχές επέκτασης 

Τουλάχιστον 

1 x PCIe x16 

1 x PCIe x1 

1 x M.2 2230/2280  

1 x M.2 2230 

  

Β.14 Οδηγός DVD    SLIM DVD ±RW 

 

  

Β.15 Τροφοδοτικό 

Εξοικονόμηση ρεύματος 

≤200Watt 

 

  

Β.16 Πληκτρολόγιο Ελληνικό Microsoft ή άλλο συγκρίσιμης 

εμπορικής αξίας. 

 

  

Β.17 Ποντίκι Οπτικό  ποντίκι κύλισης  

(3 κουμπιά κύλισης) USB, 

Mouse Pad 

  

Β.18 Λειτουργικό σύστημα  

Windows 10 Pro  64 bit 

ελληνικό 

προεγκαταστημένο & 

συνοδευόμενο από την 

άδεια χρήσης του 

ΝΑΙ   

Β.19 Οδηγοί και λογισμικό 

διαχείρισης του υλικού 

για το υποστηριζόμενο 

ΛΣ σε ηλεκτρονική 

μορφή 

Επιλογές ανάκτησης ΛΣ 

ΝΑΙ   

Β.20 Η Τεχνική προσφορά 

πρέπει να περιλαμβάνει 

εγχειρίδια (αντίγραφα) 

ΝΑΙ   



 

 

44 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

για όλες τις συσκευές 

(Motherboard, cards, 

HDD, κλπ)  

Β.Π Στοιχεία ποιότητας Η/Υ 

Β.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   

Β.Π.2 Πιστοποιητικό 

ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Β.Π.3 Πρότυπα που 

ακολουθούνται να 

αναφερθούν, 

τουλάχιστον CE, 

Energy Star, EPEAT 

ΝΑΙ   

Β.Π.4 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   

Β.Π.4 Tο λογότυπο του 

κατασκευαστή να 

υπάρχει στην 

συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και 

το serial number του 

μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

Β.Π.5 Εξυπηρέτηση (service) 

μετά την πώληση και η 

τεχνική βοήθεια εκ 

μέρους του 

προμηθευτή. 

ΝΑΙ   



 

 

45 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

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  

Β.Π.6 Ο προμηθευτής οφείλει 

να παραδώσει και να 

επιδείξει εν λειτουργία 

το παρεχόμενο προϊόν, 

σε χώρο του Δήμου που 

θα του υποδειχθεί κατά 

την παραλαβή. 

ΝΑΙ   

 

Πίνακας Τ3 

Προδιαγραφές Οθόνης Α 

 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Γ Οθόνη Α 

Γ.1 Να αναφερθεί μοντέλο 

και  

Εταιρεία κατασκευής 

ΝΑΙ   

Γ.2 Τύπος της οθόνης 

Διαγώνιος 

ΤΝ 

≥27 

  

Γ.3 Ανάλυση τουλάχιστον ≥1920Χ1080  στα 60  Hz   

Γ.4 Ρυθμός Ανανέωσης 

(Οριζόντιο) 

Τουλάχιστον 

30 – 83 KHz 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ρυθμός Ανανέωσης 

(Κατακόρυφο) 

Τουλάχιστον 

50 –76 Hz 

 

Γ.5 Βήμα εικονοστοιχείων 

(Dot Pich) 

Απόσταση 

Εικονοστοιχείων 

 (Pixel Pitch) 

≤0.311 mm   

Γ.6 Χρώματα Οθόνης ≥16,7Μ   

Γ.7 Φωτεινότητα  300CD/M2   

Γ.8 Χρόνος απόκρισης 

(Response Time) 

≤ 1 ms GTG   

Γ.9 Λόγος Αντίθεσης  

(Contrast Ratio) 

(τυπικός) 

τουλάχιστον 

1000:1/20.000.000:1   

Γ.10 Aspect Ratio 

τουλάχιστον 

16:9 

 

  

Γ.11 Input 

Τουλάχιστον 

HDMI 1.4 

DVI-D 

D-sub 

  

Γ.12 Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ   

Γ.13 Ήχος (είσοδος/έξοδος) ΝΑΙ   

Γ.14 Να περιλαμβάνονται τα 

απαραίτητα καλώδια 

σύνδεσης σε 

τροφοδοσία, καλώδια 

σύνδεσης με 

υπολογιστή  

ΝΑΙ   

Γ.15 Συμβατότητα με 

λειτουργία τοποθέτησης 

Windows 10, Windows 

8,Windows 7 (32 bit/ 64 

bit) 

ΝΑΙ   

Γ.Π Στοιχεία ποιότητας οθόνης Α 

Γ.Π.1 Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

1 έτος    
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Γ.Π.2 Πιστοποιητικό 

ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Γ.Π.3 Πρότυπα που 

ακολουθούνται να 

αναφερθούν, 

τουλάχιστον CE, 

Energy Star 

ΝΑΙ   

Γ.Π.4 Tο λογότυπο του 

κατασκευαστή να 

υπάρχει στην 

συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και 

το serial number του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ   

Πίνακας Τ4 

Προδιαγραφές Οθόνης Β 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Δ Οθόνη Β 

Δ.1 Να αναφερθεί μοντέλο 

και  

Εταιρεία κατασκευής 

ΝΑΙ   

Δ.2 Τύπος της οθόνης 

Διαγώνιος 

LED 

≥21.5 

  

Δ.3 Ανάλυση ≥1920Χ1080  στα 60 Hz   

Δ.4 Ρυθμός Ανανέωσης 

(Οριζόντιο) 

Τουλάχιστον 

Ρυθμός Ανανέωσης 

(Κατακόρυφο) 

Τουλάχιστον 

30 – 83 KHz 

 

 

50 –76 Hz 

 

  

Δ.5 Βήμα εικονοστοιχείων 

(Dot Pich) 

Απόσταση 

Εικονοστοιχείων 

 (Pixel Pitch) 

≤0.248 mm   

Δ.6 Χρώματα Οθόνης ≥16,7Μ   



 

 

48 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Δ.7 Φωτεινότητα  250CD/M2   

Δ.8 Χρόνος απόκρισης 

(Response Time) 

≤5ms   

Δ.9 Λόγος Αντίθεσης  

(Contrast Ratio) 

(τυπικός) 

τουλάχιστον 

1000:1/20.000.000:1   

Δ.10 Aspect Ratio 16:9 

 

  

Δ.11 Input 

Τουλάχιστον 

HDMI 1.4 

VGA 

  

Δ.12 Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ   

Δ.13 Ήχος (είσοδος/έξοδος) ΝΑΙ   

Δ.14 Να περιλαμβάνονται τα 

απαραίτητα καλώδια 

σύνδεσης σε 

τροφοδοσία, καλώδια 

σύνδεσης με 

υπολογιστή  

ΝΑΙ   

Δ.15 Συμβατότητα με 

λειτουργία τοποθέτησης 

Windows 10, Windows 

8,Windows 7 (32 bit/ 64 

bit) 

ΝΑΙ   

Δ.Π Στοιχεία ποιότητας οθόνης Β 

Δ.Π.1 Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

1 έτος    

Δ.Π.2 Πιστοποιητικό 

ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Δ.Π.3 Πρότυπα που 

ακολουθούνται να 

αναφερθούν, 

τουλάχιστον CE, 

Energy Star 

ΝΑΙ   

Δ.Π.4 Tο λογότυπο του 

κατασκευαστή να 

υπάρχει στην 

συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και 

ΝΑΙ   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

το serial number του 

μηχανήματος 

 

Πίνακας Τ5 

Φορητός ΗΥ-Laptop  

 

 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε Φορητός ΗΥ-Laptop  

Ε.1 Να αναφερθεί μοντέλο και 

εταιρεία κατασκευής 

ΝΑΙ   

Ε.2 Επεξεργαστής Τύπος:Intel 10th 

generation Core i3-10110U 2 

πυρήνων ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

Ε.3 Ταχύτητα Επεξεργαστή 

Τουλάχιστον 

≥4.10 GHz   

Ε.4 Smart Cache Επεξεργαστή  ≥4MB   

Ε.5 Κεντρική Μνήμη RAM 

τουλάχιστον 

8GB τύπου 

DDR4 2666 

  

Ε.6 Σκληρός Δίσκος  ≥256 M.2 PCie 

NVMe SSD 

  

Ε.7 Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη 

Να αναφερθεί ο τύπος 

Τύπου UHD 

Graphic’s 

  

Ε.8 Συνδεσιμότητα Ethernet /LAN, 

Wi-fi, Bluetooth 

ΝΑΙ   

Ε.9 Θύρες Επικοινωνίας  

Τουλάχιστον 

1 RJ-45,  

1 x USB 2.0  

2 x USB 3.1  

1x VGA 

1x HDMI 

  

Ε.10 Media Card reader MicroSD   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε.11 Οθόνη 15.6-Anch FHD 

(1920 x1080) 

  

Ε.12 Web Camera 720p ΝΑΙ   

Ε.13 Οδηγός DVD    Dual Layer   

Ε.14 Μπαταρία λιθίου 

 

ΝΑΙ   

Ε.15 AC Adapter ΝΑΙ   

Ε.16 Πληκτρολόγιο Ελληνικό ΝΑΙ   

Ε.17 Λειτουργικό σύστημα 

συνοδευόμενο από την άδεια 

χρήσης του 

Windows 10 Pro  

Ελληνικό 64 bit 

  

Ε.18 Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης 

του υλικού για το υποστηριζόμενο 

ΛΣ σε ηλεκτρονική μορφή 

Επιλογές ανάκτησης ΛΣ 

ΝΑΙ   

Ε.19 Περιλαμβάνει ανεξάρτητο 

ασύρματο ποντίκι 

ΝΑΙ   

Ε.Π Στοιχεία ποιότητας Laptop  

Ε.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας.  

Η εγγύηση θα καλύπτει και το 

κόστος επιδιόρθωσης –

εγκατάστασης εξαρτημάτων που 

είναι σε εγγύηση επιπλέον  καθώς 

επίσης και την επανεγκατάσταση 

του λειτουργικού συστήματος σε 

περίπτωση που αυτή καταστραφεί 

σαν συνέπεια βλάβης ή 

καταστροφής του Hardware. 

3 έτη   

Ε.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Ε.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE 

ΝΑΙ   

Ε.Π.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσφέρει τον αναγκαίο 

συμπληρωματικό εξοπλισμό και 

εξαρτήματα για τη θέση του 

συστήματος σε παραγωγική 

ΝΑΙ   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

λειτουργία (π.χ. καλώδια, 

connectors κλπ.) 

Ε.Π.5 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

Ε.Π.6 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   

Ε.Π.7 Ο προμηθευτής οφείλει να 

παραδώσει και να επιδείξει εν 

λειτουργία το παρεχόμενο προϊόν, 

σε χώρο του Δήμου που θα του 

υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 

ΝΑΙ   

 

Πίνακας Τ6 

Προδιαγραφές Εξυπηρετητής - Server 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΣΤ Εξυπηρετητής-Server 

ΣΤ.1 Να αναφερθεί μοντέλο και 

εταιρεία  

κατασκευής 

ΝΑΙ   

ΣΤ.2 Τύπος Εξυπηρετητή Rack Mount 1U   

ΣΤ.3 Ο εξυπηρετητής να υποστηρίζει 

Λειτουργικό Σύστημα Windows 

Server 2019  

ΝΑΙ   

ΣΤ.4 Μέγιστος αριθμός θέσεων για 

σκληρούς δίσκους 2,5” 

≥8   

ΣΤ.5 Επεξεργαστής Intel Xeon E-

2278G 

ΝΑΙ   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΣΤ.6 Αριθμός πυρήνων (Cores) 

Smart cache 

Buss Speed 

≥8 

≥16 MB 

≥8 GT/s 

  

ΣΤ.7 Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥5,00 GHz   

ΣΤ.8 Αριθμός Επεξεργαστών 1   

ΣΤ.9 Ελάχιστο προσφερόμενο μέγεθος 

μνήμης RAM 
≥16 GB   

ΣΤ.10 Mέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη 

από τον εξυπηρετητή 
≥256 GB   

ΣΤ.11 Tύπος μνήμης 

Ταχύτητα Μνήμης 
2666MT/s 

DDR4 ECC UDAMM 

  

ΣΤ.12 Αριθμός σκληρών δίσκων ≥6   

ΣΤ.13 Χαρακτηριστικά σκληρών δίσκων 

Τύπος 

Χωρητικότητα ανά δίσκο 

Μέγεθος δίσκου 

Hot-pluggable 

 
SSD SATA 6Gbps 

≥480 GB 
2,5” 
ΝΑΙ 

  

ΣΤ.14 Hardware RAID Controller με 

Δυνατότητα RAID  
ΝΑΙ 

0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

  

ΣΤ.15 Ενσωματωμένο DVD+⁄−RW  

τουλάχιστον 
8Χ   

ΣΤ.16 Θύρα VGA ΝΑΙ   

ΣΤ.17 Θύρες δικτύου Ethernet (RJ-45) 

ταχύτητας 10/100/1000 Mbps 
≥2   

ΣΤ.18 Θύρες USB ≥3   

ΣΤ.19 Τροφοδοσία με διπλά 

τροφοδοτικά (Redundant Power 

Supply) 

ΝΑΙ 
Να παρέχονται 

  

ΣΤ.20 Δυνατότητα αλλαγής 

τροφοδοτικού ενώ το σύστημα 

είναι σε λειτουργία (Hot-

pluggable) 

ΝΑΙ 
 

  

ΣΤ.21 Αποκλειστική θύρα διαχείρισης 

micro usb 2.0 
ΝΑΙ 

 
  

ΣΤ.Π Στοιχεία ποιότητας εξυπηρετητή - Server 

ΣΤ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας.  

Η εγγύηση θα καλύπτει επιπλέον  

και την επανεγκατάσταση του 

λειτουργικού συστήματος σε 

περίπτωση που αυτή καταστραφεί 

σαν συνέπεια βλάβης ή 

καταστροφής του Hardware. 

5 χρόνια – 

επόμενη 

εργάσιμη ημέρα 

–on site 

  

ΣΤ.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΣΤ.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE, 

Energy Star 

ΝΑΙ   

ΣΤ.Π.4 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   

ΣΤ.Π.5 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.Π.6 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   

ΣΤ.Π.7 Ο προμηθευτής οφείλει να 

παραδώσει και να επιδείξει εν 

λειτουργία το παρεχόμενο προϊόν, 

σε χώρο του Δήμου που θα του 

υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 

ΝΑΙ   

 

Πίνακας Τ7 

Προδιαγραφές Πολυμηχάνημα LASER Α4  

 

 

 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ζ Εκτυπωτής Πολυμηχάνημα LASER Α4  

Ζ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής 

και τύπος του 

πολυμηχανήματος 

ΝΑΙ   



 

 

54 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ζ.2 Ανάλυση εκτύπωσης 

ασπρόμαυρης 1200Χ1200 dpi 

Ανάλυση αντιγραφής 

600Χ600 dpi 

Ανάλυση σάρωσης 

ασπρόμαυρης 

600Χ600 dpi 

Ανάλυση FAX 

300Χ300 dpi 

Τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

Ζ.3 Ταχύτητα πρώτης 

εκτύπωσης 

ασπρόμαυρης  

≤ 6.3 sec   

Ζ.4 Ταχύτητα εκτύπωσης 

ασπρόμαυρης 

κανονικής 

≥ 38 ppm   

Ζ.5 Δυνατότητα 

αυτόματης εκτύπωσης       

διπλής όψης 

ΝΑΙ   

Ζ.6 Ταχύτητα αντιγραφής 

ασπρόμαυρης 

≥ 38 cpm   

Ζ.7 Ταχύτητα πρώτης 

αντιγραφής 

ασπρόμαυρης 

≤ 7.2 sec   

Ζ.8 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 1.000 
MHz 

  

Ζ.9 Προσφερόμενη μνήμη ≥ 512 ΜΒ   

Ζ.10 Μέγιστος Κύκλος εργασιών ≥ 80.000 
σελίδες 

  

Ζ.11 Γλώσσες προσομοίωσης 

Εκτύπωσης τουλάχιστον 

5e PCL,    PCL 

6, PostScript 3, 

PDF 

  

Ζ.12 Ταχύτητα σάρωσης 
ασπρόμαυρης 

≥29 ppm   

Ζ.13 Ταχύτητα Έγχρωμης σάρωσης ≥20 ppm   

Ζ.14 Μορφή αρχείων σάρωσης 

τουλάχιστον 

JPG, PDF, 

TIFF 

  

Ζ.15 Σάρωση RADF (αναστροφή 
διπλής όψης) τουλάχιστον 

ΝΑΙ   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ζ.16 Τεχνολογία σάρωσης  GIS   

Ζ.17 Συνδεσιμότητα USB 

2.0, Ethernet/LAN ή 

WI-FI, RJ11 fax 
τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

Ζ.18 FAX 
Ταχύτητα 33.6 kbps 

τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

Ζ.19 Ταχύτητα μετάδοσης Fax ≤3 δευτ/σελ   

Ζ.20 Οθόνη προβολής πληροφοριών 
 

ΝΑΙ   

Ζ.21 Δίσκος εισόδου: ≥ 250 φύλλων 

Δίσκος εξόδου: ≥ 150 φύλλων 

ΝΑΙ   

Ζ.22 Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) ≥2.500 
σελίδων 

  

Ζ.23 Θα συνοδεύεται από όλα τα  

καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσίας, 

καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ, 

usb), cd εγκατάστασης και toner  

ΝΑΙ   

Ζ.24 Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit),, 

Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 

bit) 

ΝΑΙ   

Ζ.25 Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων OCR, δυνατότητα 

επεξεργασίας στα αρχεία 

σάρωσης 

 

NAI   

Ζ.Π Στοιχεία ποιότητας πολυμηχανήματος LASER Α4 

Ζ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

τουλάχιστον 

1 έτος   

Ζ.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Ζ.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE, 

Energy Star 

ΝΑΙ   

Ζ.Π.4 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ   
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Πίνακας Τ8 

Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ A4  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Η Εκτυπωτής LASER  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ  

Η.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος εκτυπωτή 

ΝΑΙ   

Η.2 Ανάλυση 1200 x 1200 dpi  ΝΑΙ   

Η.3 Ταχύτητα εκτύπωσης  ≥ 34 PPM   

Η.4 Να αναφερθούν οι βασικές 

γλώσσες εκτυπωτή 

NAI   

Η.5 Μνήμη ≥ 256MB   

Η.6 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 800 Mhz   

Η.7 Χρόνος πρώτης εκτύπωσης ≤ 7.9 sec   

Η .8 Δίσκος εισόδου  250 φύλλων 

τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

Η.9 Μηνιαίος κύκλος εργασιών (Duty 

Cycle) τουλάχιστον 

20.000 

σελ/μήνα 

  

Η.10 Γλώσσες  προσομοίωσης 

εκτύπωσης τουλάχιστον 

PCL 5e, PCL 6   

Η.11 Οθόνη προβολής πληροφοριών ΝΑΙ   

Η.12 Δυνατότητα αυτόματης 

εκτύπωσης διπλής όψης 

ΝΑΙ   

Η.13 Συνδεσιμότητα 

Ethernet/LAN, USB τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

Η.14 Θα συνοδεύεται από καλώδια 

σύνδεσης, cd εγκατάστασης  και 

toner 

ΝΑΙ   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Η.15 Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit), 

Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 

64 bit), Windows Vista, Windows 

XP  

ΝΑΙ   

Η.Π Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή LASER  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ 

Η.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος   

Η.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Η.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE, 

Energy Star 

ΝΑΙ   

Η.Π.4 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ   

Πίνακας Τ9 

Προδιαγραφές Σαρωτή Α3 Τύπου Α 

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Θ Εκτυπωτής Σαρωτή Α3 Τύπου Α 

Θ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής  ΝΑΙ   

Θ.2 Τύπος σαρωτή color Flatbed ΝΑΙ   

Θ.3 Τύπος αισθητήρα CIS   

Θ.4 Βάθος χρωμάτων εισόδου 

(έγχρωμο) 

≥48bit   

Θ.5 Ανάλυση οπτικής σάρωσης 

1200 x 1200 pixel 

 

NAI   
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Θ.6 Ταχύτητα σάρωσης A3 /έγχρωμη 

Ταχύτητα σάρωσης A3 /B&W 

 

≤15 sec/σελ 

≤9 sec/σελ 

  

Θ.7 Συνδεσιμότητα USB 2.0 ΝΑΙ   

Θ.8 Μορφή αρχείων σάρωσης 

τουλάχιστον  

TIF,  JPG, PDF    

Θ.9 Θα συνοδεύεται από όλα τα  

καλώδια σύνδεσης και cd 

εγκατάστασης 

ΝΑΙ   

Θ.10 Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit), 

Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 

bit), Windows Vista , Windows 

XP 

ΝΑΙ   

Θ.11 Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων OCR , δυνατότητα 

επεξεργασίας στα αρχεία 

σάρωσης.  

NAI   

Θ.Π Στοιχεία ποιότητας σαρωτή Α3 Τύπου Α 

Θ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  1 έτος   

Θ.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Θ.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE, 

Energy Star 

ΝΑΙ   

Θ.Π.4 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ   

Πίνακας Τ10 

Προδιαγραφές Σαρωτή Α2 Τύπου Β 

 

 

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ι Εκτυπωτής Σαρωτή Α2 Τύπου Β 
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ι.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

μοντέλο του σαρωτή 

ΝΑΙ   

Ι.2 Ψηφιακός σαρωτής βιβλίων με 

αισθητήρα τελευταίας 

τεχνολογίας Color: 

 4 channels,  RGB- Color and 

Grey in total 43200 Pixel 

ΝΑΙ   

Ι.3 Να διαθέτει οπτική ανάλυση 

600ppi τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

Ι.4 Ταχύτητα σάρωσης μέγιστο 1 

δευτερόλεπτο ανά λήψη  

ΝΑΙ   

Ι.5 Πραγματική επεξεργασία 

χρώματος έγχρωμο 42 bit, 14 Bit 

κλίμακα του γκρι,1 bit 

ασπρόμαυρο 

ΝΑΙ   

Ι.6 Να διαθέτει μηχανικά 

υποστηριζόμενη γυάλινη 

επιφάνεια ευθυγράμμισης βιβλίων  

NAI   

Ι.7 Να διαθέτει ποδόπληκτρα 

σάρωσης και χειρισμού της 

γυάλινης επιφάνειας 

ΝΑΙ 

 

  

Ι.8 Να διαθέτει βάση τοποθέτησης 

βιβλίου με ωφέλιμη περιοχή 

σάρωσης 610mm X 430mm 

τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

Ι.9 Να διαθέτει βάθος εστίασης 

τουλάχιστον 100mm με χρήση 

γυάλινης επιφάνειας και 150mm 

χωρίς. 

ΝΑΙ   

Ι.10 Να διαθέτει σύνδεση Gigabit 

Ethernet για διασύνδεση με Η/Υ 

ΝΑΙ   

Ι.11 Κατά τη σάρωση θα πρέπει να 

αφαιρούνται αυτόματα 

αντικείμενα που εισέρχονται στο 

πεδίο σάρωσης από τον χειριστή 

όπως π.χ. δάκτυλα 

ΝΑΙ   

Ι.12 Να διαθέτει οθόνη 23’’ 

τουλάχιστον, για διευκόλυνση του 

χειριστή 

ΝΑΙ   

Ι.13 Ο σαρωτής θα πρέπει 

οπωσδήποτε να συνοδεύεται από 

εφαρμογή λογισμικού, με τις εξής 

δυνατότητες: 

 αυτόματη διόρθωση τόνου 

χρώματος, περιστροφή, 

αναστροφή, χειροκίνητο και 

αυτόματο ίσιωμα, χειροκίνητη και 

ΝΑΙ   
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

αυτόματη αποκοπή, εισαγωγή 

σφραγίδα / κείμενο, αναγνώριση 

περιοχής εκτύπωσης, 

βελτιστοποίηση λευκού χαρτιού 

Ι.14 Το λογισμικό να παρέχει – εξάγει 

τις σαρώσεις σε όλα τα ευρέως 

χρησιμοποιούμενα format 

αρχείων : TIFF uncompressed, 

TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage 

TIFF, PDF, Multipage PDF, 

BMP, PNG, GIF, PCX 

ΝΑΙ   

Ι.15 Να συνοδεύεται από Book holder 

A2 για άνοιγμα βιβλίων 140ο - 

90° 

ΝΑΙ   

Ι.16 Να συνοδεύεται από Η/Υ με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά 

τουλάχιστον: 

Intel Core i7-10700K 

Ram 16GB 

SSD 240GB 

HDD WD 1TB 

Nvidia N1650OC-GD κάρτα 

γραφικών 4GB DDR5 

Windows 10 Pro X64 

ΝΑΙ   

Ι.17 Θα συνοδεύεται από όλα τα  

καλώδια σύνδεσης και cd 

εγκατάστασης 

ΝΑΙ   

Ι.18 Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit) 

ΝΑΙ   

Ι.19 Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων OCR , δυνατότητα 

επεξεργασίας στα αρχεία 

σάρωσης.  

NAI   

Ι.20 Παροχή υπηρεσιών και 

εκπαίδευσης υπαλλήλων 

ΝΑΙ   

Ι.Π Στοιχεία ποιότητας σαρωτή Α2 Τύπου Β 

Ι.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον 

1 έτος   

Ι.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Ι.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE 

ΝΑΙ   

Ι.Π.4 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ   
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Πίνακας Τ11 

 

Προδιαγραφές Συσκευής αδιάλειπτης τάσης -UPS 

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΑ Συσκευής αδιάλειπτης τάσης-

UPS 

   

ΙΑ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής ΝΑΙ   

ΙΑ.2 Τύπος Online   

ΙΑ.3 Χωρητικότητα ≥ 3000VA   

ΙΑ.4 Ισχύς εξόδου ≥ 2700W   

ΙΑ.5 Τύπος Κυματομορφής Ημιτονοειδής   

ΙΑ.6 Μονoφασική Είσοδος / 

Μονοφασική Έξοδος 

ΝΑΙ   

ΙΑ.7 Αυτονομία σε full load  ≥ 3min   

ΙΑ.8 Αυτονομία σε half load ≥ 11min   

ΙΑ.9 Δυνατότητα hot-swap μπαταριών ΝΑΙ   

ΙΑ.10 Ποσότητα εξόδων / πριζών ≥ 8   

ΙΑ.11 Τύπος εξόδων / πριζών IEC 320 C13   

ΙΑ.12 Οθόνη LCD ενδείξεων και 

ρυθμίσεων 

ΝΑΙ   

ΙΑ.13 Συνδεσιμότητα:  

Τουλάχιστον RJ-45 Serial, USB 

ΝΑΙ   

ΙΑ.14 Να προσφέρεται κάρτα 

απομακρυσμένης διαχείρισης 

μέσω δικτύου 

ΝΑΙ   

ΙΑ.15 Να περιλαμβάνεται λογισμικό 

διαχείρισης 

ΝΑΙ   

ΙΑ.16 Να δέχεται εξωτερικά battery 

pack 

ΝΑΙ   

ΙΑ.17 Μέγιστος αριθμός εξωτερικών 

battery packs 

≥ 10   
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΑ.18 Προσφερόμενα εξωτερικά battery 

packs 

≥ 1   

ΙΑ.19 Τάση Εξόδου εξωτερικού battery 

pack 

≥ 96V   

ΙΑ.20 Χωρητικότητα εξωτερικού 

battery pack 

≥ 1000VΑ   

ΙΑ.21 Ποσότητα μπαταριών εξωτερικού 

battery pack 

≥ 2   

ΙΑ.22 Να προσφέρονται Rail Kits για 

τοποθέτηση τόσο του UPS όσο 

και του battery pack σε rack 

NAI   

ΙΑ.Π Στοιχεία ποιότητας συσκευής αδιάλειπτης τάσης - UPS 

ΙΑ.Π.1 Εγγύηση UPS τουλάχιστον 3 Έτη (OnSite 

Επισκευή ή 

Αντικατάσταση) 

  

ΙΑ.Π.2 Εγγύηση Συσσωρευτών 

τουλάχιστον 

2 Έτη (OnSite 

Επισκευή ή 

Αντικατάσταση) 

  

ΙΑ.Π.3 Εγγύηση Battery Pack 

τουλάχιστον 

2 Έτη (OnSite 

Επισκευή ή 

Αντικατάσταση) 

  

ΙΑ.Π.4 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

ΙΑ.Π.5 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE, 

RoHS, REACH 

ΝΑΙ   

ΙΑ.Π.6 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ   

 

Πίνακας Τ12 

Προδιαγραφές Μεταγωγέας δεδομένων Α (48) – Switch_48 

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΒ 

 

Μεταγωγέας δεδομένων A (48) –Switch_48  

ΙΒ.1 
Να αναφερθεί Κατασκευαστής 

και  Μοντέλο 48-ports 

ΝΑΙ   
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΒ.2 
Τύπος:  “L3 Managed Gigabit 

Ethernet stackable switch”. 

ΝΑΙ   

ΙΒ.3 

Αριθμός ports 

48   

ΙΒ.4 
Θερμοκρασία λειτουργίας: 
τουλάχιστον από 0 έως 50oC. 

ΝΑΙ   

ΙΒ.5 Πόρτες χαλκού RJ45: Όλες οι 

πόρτες χαλκού πρέπει να 

υποστηρίζουν 10/100/1000 Mbps  

auto speed negotiation και auto 

MID/MID-X. 

ΝΑΙ   

ΙΒ.6 Οπτικές πόρτες: 2 τουλάχιστον 

SFP slots στα 1Gbps και 2 

τουλάχιστον SFP+ slots στα 

10Gbps ανά switch unit. Οι 

οπτικές πόρτες πρέπει να είναι 

επιπρόσθετες των πορτών 

χαλκού: η χρήση τους δεν πρέπει 

να μειώνει το αριθμό πορτών 

χαλκού του switch. 

ΝΑΙ   

ΙΒ.7 Stacking: Δυνατότητα για 

τουλάχιστον 4 switch-units ανά 

stack.  

ΝΑΙ   

ΙΒ.8 Διαχείριση: Πρέπει να έχει 

ασύγχρονη πόρτα (console 

access) για τοπική out-of-band 

πλήρη διαχείριση. Επιπρόσθετα 

πρέπει να είναι διαχειρίσιμο μέσω 

web-browser με https, ssh και 

telnet.  

ΝΑΙ   

ΙΒ.9 802.1x  port-based network 

access control – authentication 

ΝΑΙ   

ΙΒ.10 
802.1q  

ΝΑΙ   

ΙΒ.11 
Voice vlan 

ΝΑΙ   

ΙΒ.12 
802.1p  class of service, priority 

ΝΑΙ   

ΙΒ.13 802.3ad  Link Aggregation – 

(LACP) across stack units. 

ΝΑΙ   

ΙΒ.14 
802.1w (RSTP) 

802.1s  (MSTP) 

ΝΑΙ   

ΙΒ.15 

802.3x  Flow control 

ΝΑΙ   
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΒ.16 

Port Mirroring  

ΝΑΙ   

ΙΒ.17 

 
ACLs (Access Control Lists) στο 

επίπεδο 2 (MAC), 3 (IP) και 4 

(headers).  

ΝΑΙ   

ΙΒ.18 Basic L3 features : 

- static IP v4 routes 

ΝΑΙ   

ΙΒ.19 
Να είναι Poe και οι 48 πόρτες 

χαλκού 

ΝΑΙ   

ΙΒ.20 

 Poe Budget > 360 W 

ΝΑΙ   

ΙΒ.21 
Switching capacity (ή fabric), 48-

ports switch: > 135 Gbps 

ΝΑΙ   

ΙΒ.22 
Forwarding rate (ή throughput), 48-

ports switch: > 100 Mpps 

ΝΑΙ   

ΙΒ.22 Να συνοδεύεται από 2 SFP 

transceiver 1000BASE-SX

 ΝΑΙ 

ΝΑΙ   

ΙΒ.Π Στοιχεία ποιότητας switch 

ΙΒ.Π.1 Εγγύηση κατασκευαστή ≥2   

ΙΒ.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

ΙΒ.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE 
ΝΑΙ   

ΙΒ.Π.4 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ   



 

 

65 

Πίνακας Τ13 

Μεταγωγέας δεδομένων Β - Switch_8 με δυνατότητα PoE (Power over Ethernet) 

 

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΓ 

 

Μεταγωγέας δεδομένων (8) –Switch_8 με δυνατότητα PoE (Power over Ethernet) 

Θύρες 

ΙΓ.1 Θύρες τεχνολογίας 1000Base-T (IEEE 

802.3ab) PoE 
8   

ΙΓ.2 Θύρες Uplink SFP  2   

Χαρακτηριστικά Layer 2/3 

ΙΓ.3 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN 

tagging) 
ΝΑΙ   

ΙΓ.4 Υποστηριζόμενο πλήθος διαφορετικών 

Static Routes 

ΝΑΙ 

≥64 
  

ΙΓ.5 Υποστήριξη IEEE 802.1p CoS 

prioritization 
ΝΑΙ   

ΙΓ.6 Υποστήριξη IEEE 802.1d (STP) ΝΑΙ   

ΙΓ.7 Υποστήριξη IEEE 802.1s (Multiple 

STP) 
ΝΑΙ   

ΙΓ.8 Υποστήριξη IEEE 802.1w (Rapid STP) ΝΑΙ   

ΙΓ.9 Υποστήριξη IGMP v1/v2 snooping ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά Απόδοσης 

ΙΓ.10 

Ρυθμαπόδοση 

ΝΑΙ 

≥ 20 Gbps 

nonblocking 

  

Χαρακτηριστικά ασφάλειας 

ΙΓ.11 Υποστήριξη dot 1x ΝΑΙ   

ΙΓ.12 Υποστήριξη RADIUS & TACACS ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά Διαχείρισης 

ΙΓ.13 Web Management Interface ΝΑΙ   

ΙΓ.14 Aπομακρυσμένη διαχείρισης / 

ρύθμισης μέσω Λογισμικού 

(Controller). Συμβατό με τον Controller 

cnMaestro 

ΝΑΙ   

ΙΓ.15 Ασφαλής Remote πρόσβαση και 

διαχείριση μέσω SSH 
ΝΑΙ   

ΙΓ.16 Διαχείριση μέσω σειριακής θύρας ΝΑΙ   

ΙΓ.17 
Διαχείριση μέσω θύρας OOB (Out of 

Band) 
ΝΑΙ   
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΓ.18 Dual image support ΝΑΙ   

Άλλα χαρακτηριστικά 

ΙΓ.19 PoE Budget 100W   

ΙΓ.20 Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία 

EU (τάση 200-240 VAC, συχνότητα 

50-60 Hz) 

ΝΑΙ 

 
  

Χαρακτηριστικά Ποιότητας Μεταγωγέα δεδομένων 

ΙΓ.Π.1 Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

ΙΓ.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

ΙΓ.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE, RoHS 
ΝΑΙ   

ΙΓ.Π.4 
MTBF Πέντε (5) χρόνια   

ΙΓ.Π.5 Ελάχιστος χρόνος υποστήριξης από τον 

Κατασκευαστή  
Πέντε (5) χρόνια   

ΙΓ.Π.6 
Εγγύηση Κατασκευαστή Πέντε (5) χρόνια   

Πίνακας Τ14 

Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης Εξωτερικού Χώρου 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Wireless Outdoor Access Point- Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης Εξωτερικού Χώρου 

ΙΔ.1 RF Band 

ΝΑΙ  

2,4-2,48 GHz 

5,15-5,85 GHz 

  

ΙΔ.2 
Αναγνώριση Τύπου και 

συμμόρφωση. 

ΝΑΙ  

ΕΝ 301 328 

EN 301 893 

  

ΙΔ.3 Ενσωματωμένο Φίλτρο LTE ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

ΙΔ.4 

Πλήρης υποστήριξη 

πρωτοκόλλων IEEE 

802.11a/b/g/n/ac και 

πιστοποίηση WiFi 

ΝΑΙ   

ΙΔ.5 2x2:2 MIMO ΝΑΙ   

ΙΔ.6 
Εύρος Καναλιού 20MHz, 40MHz, 

80MHz 
  

ΙΔ.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 

  

ΙΔ.8 
Αυτόματη Επιλογή Καναλιού με 

Σάρωση του Φάσματος 

ΝΑΙ 
  

ΙΔ.9 
Αυτόματη Επιλογή/Αλλαγή 

Καναλιού και Ισχύος  

ΝΑΙ 
  

ΙΔ.10 
Μέγιστη Ισχύς εξόδου εκπομπής ΝΑΙ 

≥ 21 dBm 
  

ΙΔ.11 
Ρυθμιζόμενη Ισχύς εξόδου 

εκπομπής 

ΝΑΙ 
  

Εξωτερική Κεραία 

ΙΔ.12 

Τύπος Κεραίας 

ΝΑΙ  

Διπλής 

Πολικότητας 

Ενσωματωμένη 

OMNI 

DIRECTIONAL 

  

ΙΔ.13 

RF Band 

ΝΑΙ  

2,4 GHz 

5GHz 

  

ΙΔ.14 Κέρδος ΝΑΙ    
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

≥ 5 dBi 

Τεχνολογίες/Πρωτόκολλα  

ΙΔ.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   

ΙΔ.16 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN 

support) 
ΝΑΙ   

ΙΔ.17 Υποστήριξη IEEE 802.1p (QoS) ΝΑΙ   

ΙΔ.18 Υποστήριξη DHCP Server, 

Client,Relay 
ΝΑΙ   

ΙΔ.19 ARP Proxy ΝΑΙ   

ΙΔ.20 
Virtual AP 

ΝΑΙ  

≥ 16 
  

ΙΔ.21 IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w  ΝΑΙ   

ΙΔ.22 Υποστήριξη MESH ΝΑΙ   

ΙΔ.23 Fast Roaming ΝΑΙ   

ΙΔ.24 Rate Limiting ΝΑΙ   

ΙΔ.25 Airtime Fairness ΝΑΙ   

ΙΔ.26 Band Steering ΝΑΙ   

ΙΔ.27 Location API ΝΑΙ   

Απόδοση 

ΙΔ.28 
Μέγιστη Ταχύτητα Μεταγωγής 

(Data Rate) 

2.4GHz: 300Mbps 

5GHz: 867Mbps  
  

ΙΔ.29 Υποστήριξη χρηστών 
ΝΑΙ  

≥256 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ασφάλεια 

ΙΔ.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    

ΙΔ.31 Access Control List ΝΑΙ   

ΙΔ.32 Radius Accounting (AAA) ΝΑΙ   

ΙΔ.33 Hide SSID in beacons ΝΑΙ   

ΙΔ.34 Αποκλεισμός επικοινωνίας 

μεταξύ των ασύρματων χρηστών 

(clients) 

ΝΑΙ   

Δυνατότητες HotSpot 

ΙΔ.35 Διασύνδεση με το  Portal του 

Contoller 
ΝΑΙ   

ΙΔ.36 Διασύνδεση με Portals άλλων 

κατασκευαστών  (LDAP & 

RADIUS) 

ΝΑΙ   

ΙΔ.37 Ενσωματωμένο Guest Portal ΝΑΙ   

ΙΔ.38 Walled Garden  ΝΑΙ   

ΙΔ.39 Hotspot 2.0  ΝΑΙ   

Δυνατότητες διαχείρισης 

ΙΔ.40 

Δυνατότητα απομακρυσμένης 

διαχείρισης/ρύθμισης μέσω 

HTTPS 

ΝΑΙ   

ΙΔ.41 Απομακρυσμένης διαχείριση / 

ρύθμιση μέσω Λογισμικού 

(Controller). Συμβατό με τον 

Controller cnMaestro 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

ΙΔ.42 Δυνατότητα Λειτουργίας του 

Access Point ως Local Controller 
ΝΑΙ   

ΙΔ.43 Συνέχιση της Λειτουργίας ακόμα 

και όταν δεν είναι δυνατή η 

επικοινωνία με τον  Controller   

ΝΑΙ   

ΙΔ.44 Υποστήριξη SNMP ΝΑΙ   

ΙΔ.45 Δυνατότητα απεικόνισης λίστας 

διασυνδεδεμένων πελατών με 

ένδειξη στάθμης σήματος ζεύξης 

ΝΑΙ   

Άλλα 

ΙΔ.46 

Να συνοδεύεται από PoE Injector 

του ίδιου κατασκευαστή 

κατάλληλο για χρήση με τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό 

ΝΑΙ   

ΙΔ.47 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 

ODU  

ΝΑΙ  

-30°C,  60°C 
  

ΙΔ.48 Πιστοποίηση 

υδατοστεγανότητας ODU  

ΝΑΙ 

IP67 
  

ΙΔ.49 Θύρα RJ-45 10/100/1000 Mbps 

Ethernet με PoE In 
ΝΑΙ   

ΙΔ.50 Θύρα RJ-45 10/100/1000 Mbps 

Ethernet με PoE Out 
ΝΑΙ   

ΙΔ.51 Υποστήριξη 802.3af   ΝΑΙ   

ΙΔ.52 
Κατανάλωση 

ΝΑΙ  

≤ 15 Watt 
  

ΙΔ.53 Ενδεικτικές Λυχνίες Λειτουργίας ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά Ποιότητας Σημείου Ασύρματης Πρόσβασης Εξωτερικού Χώρου 

ΙΔ.Π.1 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

ΙΔ.Π.2 MTBF Πέντε (5) χρόνια   

ΙΔ.Π.3 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

ΙΔ.Π.4 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE, 

RoHS 

ΝΑΙ   

ΙΔ.Π.5 Ελάχιστος χρόνος υποστήριξης 

από τον Κατασκευαστή  
Πέντε (5) χρόνια   

ΙΔ.Π.6 Εγγύηση Κατασκευαστή Τρία (3) χρόνια   

 

 

Πίνακας Τ15 

Προδιαγραφές Εξωτερικού Σκληρού Δίσκου 

 
α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΕ Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 

ΙΕ.1 Χωρητικότητα ≥ 3 TB   

ΙΕ.2 Τύπος Προσφερόμενου Δίσκου 2.5-inch    

ΙΕ.3 Συνδεσιμότητα USB 3.0 τουλάχιστον  

ΝΑΙ 

  

ΙΕ.4 Να μην απαιτείται εξωτερική 

τροφοδοσία 

ΝΑΙ   

ΙΕ.5 Συμβατά λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 (32 bit/ 64 bit), Windows 

8,Windows 7 (32 bit/ 64 bit) 

ΝΑΙ   

ΙΕ.6 Να περιλαμβάνεται καλώδια 

σύνδεσης με ΗΥ 

ΝΑΙ   

ΙΕ.Π Στοιχεία Ποιότητας Σκληρού Δίσκου 

ΙΕ.Π.1 Εγγύηση 2 έτη   

ΙΕ.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

ΙΕ.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE 

ΝΑΙ   

ΙΕ.Π.4 Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του 

ΝΑΙ   
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Πίνακας Τ16 

Προδιαγραφές Ακουστικών με Μικρόφωνο 

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΣΤ Ακουστικά με Μικρόφωνο 

ΙΣΤ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής  ΝΑΙ   

ΙΣΤ.2 Τύπος Ενσύρματα 

Over-the-head 

  

ΙΣΤ.3 Διασύνδεση USB   

ΙΣΤ.4 Αναδιπλούμενο Μικρόφωνο ΝΑΙ   

ΙΣΤ.5 Χειριστήρια έντασης ήχου ΟΧΙ   

ΙΣΤ.Π Στοιχεία ποιότητας Ακουστικών με Μικρόφωνο 

ΙΣΤ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  1 έτος   

ΙΣΤ.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

ΙΣΤ.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE 

ΝΑΙ   

ΙΣΤ.Π.4 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

 

Πίνακας Τ17 

Προδιαγραφές Κάμερες ΗΥ 

 

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΖ Κάμερα  ΗΥ 



 

 

73 

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΖ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής  ΝΑΙ   

ΙΖ.2 Ανάλυση Βιντεοκλίσης HD 1280 x 720 

pixels 

  

ΙΖ.3 Ανάλυση Καταγραφής Βίντεο HD 1280 x 720 

pixels 

  

ΙΖ.4 Ποιότητα Φωτογραφιών 3.0 MP   

ΙΖ.5 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο ΝΑΙ   

ΙΖ.6 Διασύνδεση USB 2.0   

ΙΖ.7 Κλιπ τοποθέτησης σε οθόνη ΝΑΙ   

ΙΖ.Π Στοιχεία ποιότητας κάμερας 

ΙΖ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  1 έτος   

ΙΖ.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

ΙΖ.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE 

ΝΑΙ   

ΙΖ.Π.4 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του μηχανήματος 

ΝΑΙ   

Πίνακας Τ18 

Προδιαγραφές Ηχείων  

α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΗ 

 

Ηχεία ζεύγος  
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α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΗ.1 Να αναφερθεί μοντέλο και 

εταιρεία κατασκευής 

ΝΑΙ   

ΙΗ.2 Συνολική Ισχύς ≥3W   

ΙΗ.3 Κανάλια τουλάχιστον 2.0   

ΙΗ.4 Τύπος Σύνδεσης  3,5 mm jack   

ΙΗ.5 Ενσωματωμένη υποδοχή 

ακουστικών  

ΝΑΙ   

ΙΗ.6 Ενσωματωμένος έλεγχος έντασης 

ήχου 

ΝΑΙ   

ΙΗ.7 Βοηθητική γραμμή 3,5 mm  NAΙ   

ΙΗ.Π Στοιχεία Ποιότητας Ηχείων 

ΙΗ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 

 

2 έτη   

ΙΗ.Π.2 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

ΙΗ.Π.3 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE 

ΝΑΙ   

ΙΗ.Π.4 Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

 

Πίνακας Τ19 

Προδιαγραφές  Σκληρών  Δίσκων NAS 

 
α/α Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

ΙΘ Σκληρός Δίσκος NAS 

ΙΘ.1 Χωρητικότητα ≥ 6 TB   

ΙΘ.2 Τύπος Προσφερόμενου Δίσκου 3.5-Inch SATA 

6Gbps 
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κατάλληλοι για 

χρήση σε 

συσκευές NAS 

ΙΘ.3 Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου 

Τουλάχιστον 

7200 rpm   

ΙΘ.4 Μέγιστος Ρυθμός Μετάδοσης 

Δεδομένων Προσφερόμενων Δίσκων 

-Anterface Access Speed 

-Max. Sustained Transfer Rate OD 

 

 

 

6 Gb/s 

195 MB/s 

  

ΙΘ.5 Mean Time Between Failures (MTBF) 

προσφερόμενων σκληρών δίσκων 

1.000.000 ώρες   

ΙΘ.Π Στοιχεία Ποιότητας Σκληρού Δίσκου 

ΙΘ.Π.1 Εγγύηση 3 έτη   

ΙΘ.Π.2 Να συνοδεύεται από υπηρεσία 

ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση 

προβλήματος του δίσκου 

3 έτη   

ΙΘ.Π.3 Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του 

κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

ΙΘ.Π.4 Πρότυπα που ακολουθούνται να 

αναφερθούν, τουλάχιστον CE 

ΝΑΙ   

ΙΘ.Π.5 Tο λογότυπο του κατασκευαστή να 

υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισμού, καθώς και το serial 

number του 

ΝΑΙ   

 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Α  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  
( H A R D W A R E )  

 

Α/Α cpv 
ΤΜΗΜΑ  Α 

Περιγραφή Εξοπλισμού (Hardware) 
Ποσ 
(τεμ) 

Τιμή 
Μονάδος Κόστος 

1 30213000-5 Υπολογιστής A 2 
         

1.422,50  2.845,00 

2 30213000-5 Υπολογιστής B 17 645,00 10.965,00 

3 30231310-3 Οθόνη A 2 200,00  400,00 

4 30231310-3 Οθόνη B 15 115,00  1.725,00 

5 30213100-6 Φορητός Υπολογιστής 2 700,00 1.400,00 

6 48820000-2 Εξυπηρετητής -Server  1 3.900,00 3.900,00 

7 30000000-9 Πολυμηχάνημα Α4 8 380,00 3.040,00 

8 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 ασπρόμαυρος 10 110,00 1.100,00 

9 30216110-0 Σαρωτής Α3 τύπου Α 1 256,00 256,00 

10 30216110-0 Σαρωτής Α2 τύπου Β 1 29.000,00 29.000,00 

11 30211200-3 Συσκευή αδιάλειπτης τάσης για εξυπηρετητή-UPS 1 3.950,00 3.950,00 

12 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων – Switch 48 1 2.000,00 2.000,00 

13 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων – Switch 8 2 685,00 1.370,00 

14 32510000-1 Access point’s- Σημείο πρόσβασης Εξωτερικού χώρου 2 485,00 970,00 

15 30237000-9 Εξωτερικός Σκληρός δίσκος 1 80,00 80,00 

16 30237000-9 Ακουστικά με Μικρόφωνο 20 50,00 1.000,00 

17 30237000-9 Κάμερα για ΗΥ 20 35,00 700,00 

18 30237000-9 Ηχεία ζεύγος 20 25,00 500,00 

19 30237000-9 Σκληροί δίσκοι NAS 10 335,00 3.350,00 
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   Συνολικό Κόστος  χωρίς ΦΠΑ  68.551,00 

  Φ.Π.Α 24%  16.452,24 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  85.003,24 

 

 

 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  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 6 και 118 και τις τροποποιήσεις του 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 

 

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 όπου υφίσταται. 

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 
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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.   

         

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.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 

υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 
 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο 

της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, 

στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του 

ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                     

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 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:  

5577/24-2-2020, 5859/26-2-2020, 6953/6-3-2020,  6956/6-3-2020, 7179/9-3-2020, 10868/11-5-2020 

 

Τα παρακάτω είναι και σύμφωνα με προηγούμενες οδηγίες dpo για την συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων 679/2016 σχετικά με ανανεωμένα συστήματα καθώς και παρελθόντων οδηγιών της 

Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηστικότητα ανανεωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων, για αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας  να κρατιούνται ενημερωμένα τα 

συστήματά  (upgrades, updates, patches).. Καθώς και συνέχιση κατάλληλων νέων εκδόσεων plugin για την 

ιστοσελίδα για την βελτιστοποίηση της. 

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες για το Κέντρο Κοινότητας  και Παραρτήματος Ρομά Δήμου 

Δράμας όπως αναφέρονται στην 55/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:666ΙΩ9Μ-ΨΝΗ) σχετικά με τις 

δαπάνες hardware-software. 

 

Α/Α CPV ΤΜΗΜΑ Β  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 48321000-4 GstarCAD Professional τελευταίας έκδοσης 1 
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Για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών σύμφωνα με το έγγραφο της, αριθ. πρωτ. 5859/26-2-

2020, η προμήθεια ενός σχεδιαστικού προγράμματος GstarCAD  Professional τελευταίας έκδοσης.  

 

Για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το έγγραφο της, αριθ. 

πρωτ. 5577/24-2-2020, η προμήθεια λογισμικού φωτογραμμετρίας  σε συνδυασμό με υπάρχον σύστημα 

επανδρωμένου αεροσκάφους που διαθέτει η ίδια υπηρεσία για την αποδοτικότερη επίδοση της ιδίας σε θέματα 

πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα τα μη επανδρωμένα αεροχήματα συνοδευόμενα από φωτογραμμετρικό 

λογισμικό μπορούν να εκτελέσουν έργο στις δομές της πολιτικής προστασίας σε διάφορα επίπεδα. 

Τέλος ανανεωμένες εκδόσεις σουίτας office για χρήση ομοιογένειας με υπάρχοντες στους σταθερούς ΗΥ 

και απαιτήσεων συγκεκριμένων μορφών προτύπων αρχείων πχ τύπου xlsx  με ενσωματωμένες μακροεντολές που 

ζητούνται κεντρικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα πρότυπα βάσεων δεδομένων. 

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 

 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  T Μ H M Α T Ο Σ  Β  

 
Α/Α CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 48321000-4 GstarCAD Professional τελευταίας έκδοσης 820,00 1 820,00 
2 48300000-1 OfficeStd τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 430,00 9 3.870,00 
3 48300000-1 OfficeProPlus τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 550,00 9 4.950,00 
4 48326000-9 Pix4DmapperPro Perpetual- Φωτογραμμετρικό 

Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών-χαρτών 

(photogrammetry software for professional 

drone mapping)  

Floating-licence desktop application (1 device) 

Personal Support & Updates for one year  

4.200,00 1 4.200,00 

5 48900000-7 GDPR Cookie Consent Plugin (Single Site) (1 

χρόνο) 
50,00 1 50,00 

6 48900000-7 BackWPup Pro (Standard) (1 χρόνο) 62,00 1 62,00 

7 48900000-7 WordPress Yoast SEO Premium τελευταίας 

έκδοσης Lifetime Update-Full Addons 
75,00 1 75,00 

8 48900000-7 Wordfence Premium 85,00 1 85,00 

 Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 14.112,00 
 ΦΠΑ 24% 3.386,88 

2 48300000-1 OfficeStd τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 9 

3 48300000-1 OfficeProPlus τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 9 

4 48326000-9 

 

Pix4DmapperPro Perpetual- Φωτογραμμετρικό Λογισμικό 

επεξεργασίας φωτογραφιών-χαρτών (photogrammetry software for 

professional drone mapping)  

Floating-licence desktop application (1 device) Personal Support & 

Updates for one year  

1 

5 48900000-7 GDPR Cookie Consent Plugin (Single Site) (1 χρόνο) 1 

6 48900000-7 BackWPup Pro(Standard) (1 χρόνο) 1 

7 48900000-7 WordPress Yoast SEO Premium τελευταίας έκδοσης Lifetime 

Update-Full Addons 

1 

8 48900000-7 Wordfence Premium 1 

mailto:dhmos-dramas@dra.forthnet.gr
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 Γενικό Σύνολο 17.498,88 

 
 

 
 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  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 6 και 118 και τις τροποποιήσεις του 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 

 

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 έως 30 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, μπορεί να γίνει και τμηματικά με την παράδοση αντίστοιχων 

ειδών της παραπάνω προμήθειας.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 



 

 

80 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 

υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ  

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται άμεσα η  προμήθεια και ενεργοποίηση νέων εκδόσεων για τα 

παρακάτω πακέτα λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας (ΤΜΗΜΑ Γ) των οποίων οι ημερομηνίες 

λήξης είναι έως και τέλος 2020,  λαμβάνοντας  υπόψη: 

Οι πρόσθετοι κίνδυνοι που προκύπτουν και από τυχόν επικείμενη νέα τηλεργασία αλλά και κατά τη ορθή 

συνεχιζόμενη λογική ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, επιβάλουν την ύπαρξη πάντα ενημερωμένων 

λογισμικών ασφαλείας όπως οι online "αντιαρματικές" υπηρεσίες που παρέχονται από τα τείχη προστασίας - firewall 

(WatchGuard), τα λογισμικά λήψης αντιγράφων ασφαλείας - backup (Veeam) και τα λογισμικά εικονικοποίησης - 

virtualization ( NetApp) που αποτελούν τον βασικό κορμό της υποδομής του Δήμου. 

Τα παραπάνω είναι και σύμφωνα και με προηγούμενες οδηγίες dpo για την συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 σχετικά με ανανεωμένα συστήματα καθώς και συνεχιζόμενων 

οδηγιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηστικότητα 

ανανεωμένων πληροφοριακών συστημάτων, για αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας  να κρατιούνται 

ενημερωμένα τα συστήματά  (upgrades, updates, patches), να χρησιμοποιείτε πάντα ενημερωμένο πρόγραμμα 

αντιικής προστασίας σε κάθε ΗΥ & Server, να δημιουργούμε κανόνες πρόσβασης/εκτέλεσης σε αρχεία (access 

control & user privileges), να εφαρμόζουμε  anti-spam λογισμικό κλπ. 

 

 

 

Αναλυτικά προβλέπονται: 

  Η ενεργοποίηση – παραχώρηση δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων των παραπάνω πακέτων λογισμικών  

για την σωστή λειτουργία του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας. 

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. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ   

CPV:48700000-5  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Watchguard Firebox M200 1-yr Security Software Suite & 1-yr APT Blocker 1 

2 Watchguard T50 1-yr Security Software Suite & 1-yr APT Blocker 1 

3 Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket 

bundle & 

2 additional years of Basic maintenance prepaid for Veeam Backup Essentials 

Enterprise 2 socket bundle 

3 

4 NetApp NBD Parts Delivery and SW Subscription, FAS2552A, Post Warranty (CS-

N-SSP-NBD) & 

NetApp SW Subscription Plan, FAS2552A (CS-N-SSP) 

(01/01/2021 – 31/01/2023 (EOL)) 

2 
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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 (APS – 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 των συσκευών  M200 και Τ50 εντός μιας εργάσιμης ημέρας σε 

περίπτωση εντοπισμού βλάβης 

 

Για τη εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα της αποδοτικότερης διαχείρισης για 

τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας με έμφαση στα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν το virtualization, κρίνεται 

απαραίτητη η ανανέωση προμήθεια της σουίτας λογισμικών Veeam Backup Essentials Enterprise, η οποία προσφέρει 

τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Πλήρης ανάκτηση εικονικής μηχανής στο ίδιο ή σε άλλο φυσικό εξυπηρετητή 

 Άμεση ανάκτηση εικονικής μηχανής με ενεργοποίηση μέσα από το ίδιο το αντίγραφο ασφαλείας 

 Ανάκτηση αρχείων (πχ αρχεία vmx) ή εικονικών δίσκων μιας εικονικής μηχανής 

 Επαναφορά εικονικής μηχανής στο σύννεφο της Microsoft – Azure  

 Ανάκτηση ξεχωριστών αρχείων μέσα από μια εικονική μηχανή (file level restore) με υποστήριξη 

διάφορων λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων αρχείων 

 Συνεργασία με το storage της NetApp που διαθέτει ήδη ο Δήμος για την επαναφορά εικονικών μηχανών 

και αρχείων από snapshots 

 Εύρεση και ανάκτηση στοιχείων του active directory (χρήστες, υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένων και 

των κωδικών τους) 

 Ανάκτηση στοιχείων από γνωστούς server της Microsoft όπως οι Exchange, SQL και Sharepoint servers 

 Ανάκτηση βάσεων δεδομένων της Oracle 

 Γρήγορη ανάκτηση αρχείων και εικονικών μηχανών μέσα από web περιβάλλον 

 Πλήρης συνεργασία με τις υπηρεσίες SnapShot και SnapMirror της NetApp 

 Υπηρεσία Synthetic Full Backup η οποία δημιουργεί μόνιμα πλήρη αντίγραφα ασφαλείας 

χρησιμοποιώντας Incremental αντίγραφα ασφαλείας 

 Ενσωματωμένοι μηχανισμοί dedublication, συμπίεσης και swap exclusion που μειώνουν το μέγεθος των 

αντιγράφων ασφαλείας έως και 60-70% 

 Μηχανισμός BitLooker που βελτιώνει το εύρος ζώνης που απαιτείται για την λήψη του αντιγράφου 

ασφαλείας αναλύοντας όλα τα δεδομένα που προορίζονται για λήψη αντιγράφου 

 Αντιγραφή όλων ή συγκεκριμένων αντιγράφων ασφαλείας σε δευτερεύουσα τοποθεσία (Disaster 

Recovery) με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων 

 Κρυπτογράφηση end-to-end για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων των αντιγράφων με χρήση 

σύγχρονων αλγορίθμων (AES 256-bAt) 

 Μηχανισμοί εξαίρεσης αρχείων και φακέλων από τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας για τη μείωση του 

χρόνου των εργασιών 

 Δημιουργία αντιγράφων εικονικών μηχανών από τα υπάρχοντα αντίγραφα ασφαλείας ώστε η διαδικασία 

να μην επηρεάζει την λειτουργία των εικονικών μηχανών που χρησιμοποιούνται εκείνη τη στιγμή 

 Δημιουργία αντιγράφων εικονικών μηχανών από τα υπάρχοντα αντίγραφα ασφαλείας για λόγους υψηλής 

διαθεσιμότητας ή disaster recovery 

 

Επίσης για τη εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα για την κάλυψη δυνατοτήτων 

του εξοπλισμού NetApp που βρίσκεται στο Νέο Δημαρχείο στο Computer Room και διαχειρίζεται αποθηκευτικά 

όλους τους εξυπηρετητές των προγραμμάτων λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου είναι αναγκαία η προμήθεια 

ανανέωσης υπηρεσιών Software-Hardware για το NetApp FAS2552A η οποία καλύπτει:  

 Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη 24/7 για θέματα δυσλειτουργίας λογισμικού και για θέματα βλαβών 

υλικού 

 Πρόσβαση στην ιστοσελίδα υποστήριξης της NetApp 

 Ανανεώσεις λογισμικού συσκευής 

 Ανανεώσεις λογισμικού διαχειριστικών εργαλείων 

 Ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης 

 Υπηρεσία Autosupport για αυτόματη ενημέρωση με email σε περίπτωση βλάβης της συσκευής 

 Πρόσβαση σε διαγνωστικό εργαλείο απομακρυσμένης υποστήριξης 
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Με την χρήση των παραπάνω βελτιώνουμε την αξιοποίηση της αποθήκευσης. Εξαλείφονται προγραμματισμένες και 

μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας. 

Παρέχονται δυνατότητες εμπλουτισμού των παρακάτω μέσω αναβαθμίσεων: 

• Χρήση τεχνολογιών μείωσης δεδομένων (deduplication και συμπίεσης) σε πολλαπλές εφαρμογές και βαθμίδες 

αποθήκευσης. 

• Αύξηση της αποδοτικότητα της τεχνολογίας, απλοποιημένη διαχείριση, και αδιάλειπτη λειτουργία. 

• Μείωση της πολυπλοκότητας και του κόστους ανάπτυξης (υλοποίηση / δοκιμαστικά περιβάλλοντα) των εικονικών 

υποδομών. 

• Αύξηση στην ευελιξία και την απόδοση της επένδυσης των υφιστάμενων συστοιχιών αποθήκευσης. 

• Ασφάλιση των δεδομένων χωρίς επίδραση στην απόδοση, χρησιμοποιώντας ελάχιστο χώρο αποθήκευσης. 

• Αυτοματοποιημένη προστασία των δεδομένων από την αποτυχία υλικού (σκληρών δίσκων) με αντίστοιχες 

παροχές. 

 

 Οι ανανεώσεις του εξοπλισμού NetApp FAS2552A (serial number 651447000293 & 651447000294) είναι 

αναλυτικά οι εξής: 

 

Part Number Περιγραφή Ποσότητα 

CS-N-SSP-NBD NetApp NBD Parts Delivery and SW Subscription, 

FAS2552A, Post Warraty 

2 

 

Πιο αναλυτικά: 

Λεπτομέρειες  Ποσότητα Ημερομηνία 

Έναρξης 

Ημερομηνία 

Λήξης 

Διάρκεια 

R-NetApp Ext 

Wty Choice NBD 

Del,e 

2 01/01/2021 31/01/2023 25 μήνες 

 

Τα παραπάνω αφορούν το παρακάτω σύστημα 

Λεπτομέρειες 

Συστήματος 

Ποσότητα Ημερομηνία 

EOSL 

Ημερομηνία 

Έναρξης 

Ημερομηνία 

Λήξης 

Διάρκεια 

FAS2552A,HA,24x

900GB,10G,CTL 

2 30/09/2021 01/01/2021 31/01/2023 25 μήνες 

 

Επίσης 

Part Number Περιγραφή Ποσότητα 

CS-N-SSP NetApp SW Subscription Plan, FAS2552A 2 

 

Πιο αναλυτικά: 

Λεπτομέρειες Υπηρεσίας Ποσότητα Ημερομηνία 

Έναρξης 

Ημερομηνία 

Λήξης 

Διάρκεια 

R-NetApp SW OS 

Subs,Services,e 

2 01/01/2021 31/01/2023 25 μήνες 

R-NetApp SW 

Subs,Services,e 

2 01/01/2021 31/01/2023 25 μήνες 

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν αντίστοιχα τα παρακάτω συστήματα 

Λεπτομέρειες 

Συστήματος 

Ποσότητα Ημερομηνία 

EOSL 

Ημερομηνία 

Έναρξης 

Ημερομηνία 

Λήξης 

Διάρκεια 

OS SW,Per-

0.1TB,ONTAP,Perf-

Stor,1P 

216   01/01/2021 31/01/2023 25 μήνες 
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SW-2,PremAum 

BNDL,2552A,-P 

2   01/01/2021 31/01/2023 25 μήνες 

 

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. 

 

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Γ           C P V  4 8 7 0 0 0 0 0 - 5  

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ 

CPV 48700000-5 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 Watchguard Firebox M200 1-yr Security Software Suite & 

1-yr APT Blocker 

1.600,00 1 1.600,00 

2 Watchguard T50 1-yr Security Software Suite & 1-yr APT 

Blocker 

1.200,00 1 1.200,00 

3 Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup 

Essentials Enterprise 2 socket bundle & 

2 additional years of Basic maintenance prepaid for Veeam 

Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle 

1.265,00 3 3.795,00 

4 NetApp NBD Parts Delivery and SW Subscription, 

FAS2552A, Post Warranty (CS-N-SSP-NBD) & 

NetApp SW Subscription Plan, FAS2552A (CS-N-SSP) 

(01/01/2021 – 31/01/2023 (EOL)) 

3.550,00 2 7.100,00 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 13.695,00 

ΦΠΑ 24% 3.286,80 

Γενικό Σύνολο 16.981,80 

 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Γ 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο   

 

Η εκτέλεση  ενεργοποίησης – προμήθειας νέων εκδόσεων  από τον ανάδοχο για τα πακέτα λογισμικών & 

συστημάτων πληροφορικής 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 6 και 118 και τις τροποποιήσεις του 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 

 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
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Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης   
    

Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προμήθειας ορίζεται έως 15 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω πακέτα λογισμικού & πληροφοριακών συστημάτων του 

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, μπορεί να γίνει και τμηματικά με την παράδοση αντίστοιχων ειδών 

της προμήθειας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 

καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. 

 

 

 

Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 
 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη                                                                                                 

 

 

   ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ 

 
Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ενεργοποίηση – προμήθεια νέων εκδόσεων   για τις παρακάτω 

εφαρμογές της SingularLogic  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ 

- ενεργοποίηση -προμήθεια νέων εκδόσεων   Εφαρμογών Genesis της 

SingularLogic 

CPV 48700000-5 

Ποσότητα 

1 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 

2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 1 

3 Κ.Ο.Κ 1 

4 ΤΑΠ 1 

5 ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1 

6 ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1 

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 1 
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8 RELEASE EXTRA USERS 61 

9 Web Servises Genesis 1 

10 Μητρώο Δεσμεύσεων 1 

11 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 1 

12 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 2021. Ειδικά για το Πρωτόκολλο διευκρινίζεται ότι δεν θα περιλαμβάνεται λόγω βάσει 

του αριθ. πρωτ. 29536/15-5-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος Δράμας αποτελεί καθολικό 

χρήστη του ΙΡΙΔΑ. 

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 

αναφερόμενα παρακάτω στο άρθρο 5 των ειδικών υποχρεώσεων, σύμφωνα πάντα με την συνεννόηση- νέες 

υποδείξεις με το εξωτερικό dpo του Δήμου Δράμας: 

 

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

 

C P V  4 8 7 0 0 0 0 0 - 5  

  

Α/Α 

Περιγραφή Λογισμικού Τμήματος Δ-ενεργοποίηση-προμήθειας 

νέων εκδόσεων Εφαρμογών Genesis της SingularLogic  

CPV 48700000-5 

Ποσότητα 

Ετήσιο 

κόστος 

releases-

εφαρμογών 

1 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 200,00 € 

2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 1 300,00 € 

3 Κ.Ο.Κ 1 250,00 € 

4 ΤΑΠ 1 300,00 € 

5 ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1 300,00 € 

6 ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1 2.080,00 € 

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 1 200,00 € 

8 RELEASE EXTRA USERS 61 1.220,00 € 

9 Web Services 1 500,00 € 

10 Μητρώο Δεσμεύσεων 1 500,00 € 

11 Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 1 450,00 € 

12 Ειδοποιήσεις Χρεών-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 1 600,00 € 

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 6.900,00 € 

  ΦΠΑ 24% 1.656,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ 8.556,00 € 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ 

 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο   
 

Η εκτέλεση  ενεργοποίησης – προμήθειας νέων εκδόσεων  από τον ανάδοχο για τα λογισμικά -της  

Singular για το έτος 2021- 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 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 6 και 118 και τις τροποποιήσεις του 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 

 

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). 
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 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. 

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, μπορεί να γίνει και τμηματικά με την παράδοση αντίστοιχων ειδών 

της προμήθειας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 

καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε  

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται άμεσα η  προμήθεια και ενεργοποίηση νέων εκδόσεων για τα 

παρακάτω πακέτα λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας (ΤΜΗΜΑ Ε) των οποίων οι ημερομηνίες 

λήξης κυμαίνονται  από 5-10-2020 έως και τέλος 2020,  λαμβάνοντας  υπόψη: 

Οι πρόσθετοι κίνδυνοι που προκύπτουν και από τυχόν επικείμενη νέα τηλεργασία αλλά και κατά τη ορθή 

συνεχιζόμενη λογική ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, επιβάλουν την ύπαρξη πάντα ενημερωμένων 

λογισμικών ασφαλείας όπως τα λογισμικά προστασίας από κακόβουλο λογισμικά (Trend Micro Worry-Free), οι 

online "αντιαρματικές" υπηρεσίες που παρέχονται από τα τείχη προστασίας - firewall (WatchGuard) και το 

λογισμικό εικονικοποίησης - virtualization (VMware vSphere) που αποτελούν τον βασικό κορμό της υποδομής του 

Δήμου. Επίσης απομακρυσμένης κεντρικής διαχείρισης απομακρυσμένης πρόσβασης, με συνέχιση ανανέωσης 

έκδοσης η υπάρχουσα που λήγει έως 31-12-2020, για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Τα παραπάνω είναι και σύμφωνα και με προηγούμενες οδηγίες dpo για την συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 σχετικά με ανανεωμένα συστήματα καθώς και συνεχιζόμενων 

οδηγιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηστικότητα 

ανανεωμένων πληροφοριακών συστημάτων, για αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας  να κρατιούνται 

ενημερωμένα τα συστήματά  (upgrades, updates, patches), να χρησιμοποιείτε πάντα ενημερωμένο πρόγραμμα 

αντιικής προστασίας σε κάθε ΗΥ & Server, να δημιουργούμε κανόνες πρόσβασης/εκτέλεσης σε αρχεία (access 

control & user privileges), να εφαρμόζουμε  anti-spam λογισμικό κλπ. 

 

 

 

Αναλυτικά προβλέπονται: 

  Η ενεργοποίηση – παραχώρηση δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων των παραπάνω πακέτων 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. 

Απαιτείται προσθήκη νέων αδειών καθώς έχει εκχωρηθεί σχεδόν το σύνολο των αδειών σε υπάρχοντες υπολογιστές, 

ενώ με την επέκταση του συστήματος ασφάλειας πληροφοριών στο κτήριο του Διοικητηρίου θα απαιτηθούν νέες 

άδειες οι οποίες θα εξυπηρετήσουν την νέα αρχιτεκτονική του συστήματος. Οι άδειες που χρησιμοποιούνται αυτή 

τη στιγμή στους υπολογιστές του Δήμου Δράμας στο κτήριο του Διοικητηρίου θα ελευθερωθούν και θα 

χρησιμοποιηθούν σε άλλα σημεία που δεν έχουν σύνδεση τοπικού δικτύου με τα κύρια κτήρια του Δήμου, όπως 

κοινότητες κλπ. 

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 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε 

CPV:48700000-5  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Watchguard Firebox M300 2-yr Security Software Suite & 2-yr APT Blocker 1 

2 Trend Micro Worry-Free Business Standard – Ανανέωση Άδειες για 3 χρόνια από την 

ημερομηνία λήξης 

201 

3 Trend Micro Worry-Free Business Security Services- Ανανέωση Άδειες για 3 χρόνια 

από την ημερομηνία λήξης 

55 

4 Trend Micro Worry-Free Business Standard – Προσθήκη αδειών για 3 χρόνια  30 

5 Production Support Coverage VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts 

(Max 2 processors per host) (3 χρόνια υποστήριξης από την λήξη του υπάρχοντος 

συμβολαίου) 

3 

6 TeamViewer Corporate Subscription  τελευταίας έκδοσης συνδρομή για 1 χρόνo 1 
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περιέχει κακόβουλο λογισμικό. 

• 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 (APS – 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 Μ300 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. 

Επίσης απομακρυσμένης κεντρικής διαχείρισης απομακρυσμένης πρόσβασης, με συνέχιση ανανέωσης 

έκδοσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

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. 

 

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Ε           C P V  4 8 7 0 0 0 0 0 - 5  

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε 

CPV 48700000-5 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 Watchguard Firebox M300 2-yr Security Software Suite & 

2-yr APT Blocker 

4.200,02 1 4.200,02 

2 Trend Micro Worry-Free Business Standard – Ανανέωση 

Άδειες για 3 χρόνια από την ημερομηνία λήξης 

20,20 201 4.060,20 

3 Trend Micro Worry-Free Business Security Services- 

Ανανέωση Άδειες για 3 χρόνια από την ημερομηνία λήξης 

43,00 55 2.365,00 

4 Trend Micro Worry-Free Business Standard – Προσθήκη 

αδειών για 3 χρόνια 

29,00 30 870,00 

5 Production Support Coverage VMware vSphere 5 

Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) 

(3 χρόνια υποστήριξης από την λήξη του υπάρχοντος 

συμβολαίου) 

1.484,42 3 4.453,26 

6 TeamViewer Corporate Subscription  τελευταίας έκδοσης 

συνδρομή για 1 χρόνo 

1.680.00 1 1.680,00 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 17.628,48 

ΦΠΑ 24% 4.230,84 

Γενικό Σύνολο 21.859,32 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Ε 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο   
 

Η εκτέλεση  ενεργοποίησης – προμήθειας νέων εκδόσεων  από τον ανάδοχο για τα πακέτα λογισμικών & 

συστημάτων πληροφορικής του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε,  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 προμήθεια, σύμφωνα 

με τις διατάξεις: 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 6 και 118 και τις τροποποιήσεις του 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 

 

 

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 διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προμήθειας ορίζεται έως 15 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω πακέτα λογισμικού & πληροφοριακών συστημάτων του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε 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, μπορεί να γίνει και τμηματικά με την παράδοση αντίστοιχων ειδών 

της προμήθειας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 

καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. 

 

 

 

Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 
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Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη                                                                                                 

 

 

    

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ 

 
Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και η ενεργοποίηση νέων εκδόσεων  έως 31-12-2020 

για  παρακάτω εφαρμογή της SingularLogic  βάσει άμεσης ανάγκης που προέκυψε από το αριθ. πρωτ. 29915/4-11-

2020 υπηρεσιακού σημειώματος του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών και αφορά την 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ 

προμήθεια-ενεργοποίηση νέων εκδόσεων   Εφαρμογής Genesis της 

SingularLogic 

CPV 48700000-5 

Ποσότητα 

1 Άδεια Χρήσης Εφαρμογής genesis Διαλειτουργικότητα ΓΓΠΣ 1 

2 Νέες εκδόσεις Εφαρμογής genesis Διαλειτουργικότητα ΓΓΠΣ έως 31-

12-2021  

1 

 

 

Ειδικότερα προβλέπονται: 

   Για την κάλυψη ανάγκης για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών όπως διατυπώθηκε από το παραπάνω 

σχετικό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, η απόκτηση της εφαρμογής Genesis Διαλειτουργικότητα ΓΓΠΣ 

(Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων) καθώς και των ανανεώσεων αυτής έως το 31-12-2021 

Ότι πρόκειται για ένα σύνολο από εργαλεία με τα οποία είναι δυνατή η προσπέλαση των απομακρυσμένων 

υπηρεσιών της ΓΓΠΣ (Web Services) για την άντληση χρήσιμων πληροφοριών (όπως, για παράδειγμα, των 

στοιχείων μίας επιχείρησης κλπ.). 

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες : 

 Προσπέλαση της υπηρεσίας "Στοιχεία Κατόχου Οχήματος" της ΓΓΠΣ 

o Μαζική (ή μεμονωμένη) άντληση στοιχείων οχημάτων 

o Προσανατολισμένη άντληση στοιχείων με βάση τις αποθηκευμένες Κλήσεις 

o Δυνατότητα ενημέρωσης αρχείου Οχημάτων από τα αντλημένα στοιχεία 

 Προσπέλαση της υπηρεσίας "Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου" της ΓΓΠΣ 

o Μαζική (ή μεμονωμένη) άντληση στοιχείων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων 

o Προσανατολισμένη άντληση στοιχείων με βάση το αρχείο Οικονομικών Συναλλασσόμενων 

o Δυνατότητα ενημέρωσης αρχείου Οικονομικών Συναλλασσόμενων από τα αντλημένα στοιχεία 

 Προσπέλαση της διαχείρισης δηλώσεων Αλλαγών Τ.Μ. Ακινήτων (μέσω του Portal της ΚΕΔΕ). 

 

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 

αναφερόμενα παρακάτω στο άρθρο 5 των ειδικών υποχρεώσεων, σύμφωνα πάντα με την συνεννόηση- νέες 

υποδείξεις με το εξωτερικό dpo του Δήμου Δράμας: 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Σ Τ  

C P V  4 8 7 0 0 0 0 0 - 5  

  

Α/Α 

Περιγραφή Λογισμικού Τμήματος Β προμήθεια και ενεργοποίηση 

νέων εκδόσεων Εφαρμογών Genesis της SingularLogic  

CPV 48700000-5 

Ποσότητα 

Ετήσιο 

κόστος 

releases-

εφαρμογών 

1 Άδεια Χρήσης Εφαρμογής genesis Διαλειτουργικότητα ΓΓΠΣ 1 1.125,00 € 

2 
Νέες εκδόσεις Εφαρμογής genesis Διαλειτουργικότητα ΓΓΠΣ έως 31-

12-2021  
1 400,00 € 

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 1.525,00 € 

  ΦΠΑ 24% 366,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ 1.891,00 € 

 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ 

 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο   

 

Η εκτέλεση  προμήθειας και ενεργοποίησης νέων εκδόσεων  από τον ανάδοχο για τα λογισμικό -της  

Singular έως τέλη 2021- του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ,  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 προμήθεια, σύμφωνα 

με τις διατάξεις: 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 6 και 118 και τις τροποποιήσεις του 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 

 Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 

 

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 το πρόγραμμα και τα releases των παραπάνω λογισμικού του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ 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 
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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. 

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 η συγκεκριμένη εφαρμογή 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, μπορεί να γίνει και τμηματικά με την παράδοση αντίστοιχων ειδών 

της προμήθειας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 
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Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 

καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 
 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη                                                                                                 

                                                                                                                   

  Δράμα 4/11/2020 

Θεωρήθηκαν 

  

 

 

O προϊστάμενος Δ/νσης 

Ευαγγελίδης Νικόλαος 

Ηλεκ. Μηχ/κός ΠΕ  

  

Συντάχθηκαν 

 

 

 

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:  Ε. Λαλές 

- Τηλέφωνο:  2521-350743 

- Fax:  2521-350748 

- Ηλ. ταχυδρομείο:  elales@dimosdramas.gr  

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

«Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software)»     

CPV:  30213000-5, 30231310-3, 30213100-6, 48820000-2, 30000000-9,  30232110-8, 30216110-0, 

30211200-3, 32420000-3, 32510000-1, 30237000-9, 48321000-4, 48300000-1, 48000000-8, 

48326000-9, 48700000-5, 48900000-7 

 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  [20REQ007598475 ---  Πρωτογενές αίτημα] 

- Η σύμβαση αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων:  

-    - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [33683] 

 

 

 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

 

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

mailto:elales@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; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[…….] Ναι 

[…….] Όχι  

[…….] Άνευ αντικειμένου 

 

 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) […….] Ναι  

     […….] Όχι 

 

 

 

 

 

 

ε) […….] Ναι 

    […….] Όχι 
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δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςv; 

[……] 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) [……] 
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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 ΦΟΡΕΩΝvi  

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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 

τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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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 ασφάλισηςxxi, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

       1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

           - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

           - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

           - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

      2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [    ] Ναι [    ] Όχι  

-       [    ] Ναι [    ] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [      ] Ναι 

    [      ] Όχι  

 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [    ] Ναι [    ] Όχι  

-       [    ] Ναι [    ] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [      ] Ναι  

    [      ] Όχι  

 

 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 

 

 



 

 

102 

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 

δικαίουxxiv; 

[      ] 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 καταστάσειςxxv : 

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 περιστάσειςxxvi  

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 παράπτωμαxxvii; 

 

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 συμφερόντωνxxviii, 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 σύμβασηςxxix; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[      ] Ναι  

[      ] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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, 

[      ] Ναι 

[      ] Όχι 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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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 αναφέρονταιxxxi, 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 δωρεάνxxxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στo Δήμο Δράμας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο σύνολο του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης της Προμήθειας Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού 

(Software) 

 

        Δράμα, ____ - ____ - 2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

     Του   ________________________________________________ 

     Έδρα ________________________________________________ 

     Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

     Τηλέφωνο ____________________________________________ 

     Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software) 

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

Τμήμα Α. Εξοπλισμός (Hardware) 

Α/Α cpv 
ΤΜΗΜΑ  Α 

Περιγραφή Εξοπλισμού (Hardware) 
Ποσ 
(τεμ) 

Τιμή 
Μονάδος Κόστος 

1 30213000-5 Υπολογιστής A 2   

2 30213000-5 Υπολογιστής B 17   

3 30231310-3 Οθόνη A 2   

4 30231310-3 Οθόνη B 15   

5 30213100-6 Φορητός Υπολογιστής 2   

6 48820000-2 Εξυπηρετητής -Server  1   

7 30000000-9 Πολυμηχάνημα Α4 8   

8 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 ασπρόμαυρος 10   

9 30216110-0 Σαρωτής Α3 τύπου Α 1   

10 30216110-0 Σαρωτής Α2 τύπου Β 1   

11 30211200-3 Συσκευή αδιάλειπτης τάσης για εξυπηρετητή-UPS 1   

12 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων – Switch 48 1   

13 32420000-3 Μεταγωγέας Δεδομένων – Switch 8 2   

14 32510000-1 Access point’s- Σημείο πρόσβασης Εξωτερικού χώρου 2   

15 30237000-9 Εξωτερικός Σκληρός δίσκος 1   

16 30237000-9 Ακουστικά με Μικρόφωνο 20   

17 30237000-9 Κάμερα για ΗΥ 20   

18 30237000-9 Ηχεία ζεύγος 20   

19 30237000-9 Σκληροί δίσκοι NAS 10   

   Συνολικό Κόστος  χωρίς ΦΠΑ   

  Φ.Π.Α 24%   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

 

Τμήμα Β. Λογισμικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

Α/Α CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΑΞΙΑ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 48321000-

4 

GstarCAD Professional τελευταίας έκδοσης 1   
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2 48300000-

1 

OfficeStd τελευταίας έκδοσης OLP NL Gov 9   

3 48300000-

1 

OfficeProPlus τελευταίας έκδοσης OLP NL 

Gov 

9   

4 48326000-

9 

Pix4DmapperPro Perpetual- 

Φωτογραμμετρικό Λογισμικό επεξεργασίας 

φωτογραφιών-χαρτών (photogrammetry 

software for professional drone mapping) 

Floating-licence desktop application (1 

device) Personal Support & Updates for one 

year  

1   

5 48900000-

7 

GDPR Cookie Consent Plugin (Single Site) (1 

χρόνο) 
1   

6 48900000-

7 

BackWPup Pro (Standard) (1 χρόνο) 1   

7 48900000-

7 

WordPress Yoast SEO Premium τελευταίας 

έκδοσης Lifetime Update-Full Addons 
1   

8 48900000-

7 

Wordfence Premium 1   

 Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ  
 ΦΠΑ 24%  
 Γενικό Σύνολο  

 

Τμήμα Γ. Λογισμικό του συστήματος πολιτικής ασφαλείας  

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ 
CPV 48700000-5 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α  
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 Watchguard Firebox M200 1-yr Security Software Suite & 
1-yr APT Blocker 

1   

2 Watchguard T50 1-yr Security Software Suite & 1-yr APT 
Blocker 

1   

3 Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup 
Essentials Enterprise 2 socket bundle & 
2 additional years of Basic maintenance prepaid for Veeam 
Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle 

3   

4 NetApp NBD Parts Delivery and SW Subscription, 
FAS2552A, Post Warranty (CS-N-SSP-NBD) & 
NetApp SW Subscription Plan, FAS2552A (CS-N-SSP) 
(01/01/2021 – 31/01/2023 (EOL)) 

2   

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ  
ΦΠΑ 24%  

Γενικό Σύνολο  
 

Τμήμα Δ.  Ενεργοποίηση – προμήθεια νέων εκδόσεων - εφαρμογών genesis της singular logic 

 

Α/Α 

Περιγραφή Λογισμικού Τμήματος Δ-ενεργοποίηση-προμήθειας νέων εκδόσεων 

Εφαρμογών Genesis της SingularLogic  

CPV 48700000-5 

Ποσότητα 
Ετήσιο κόστος 

releases-εφαρμογών 

1 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1  

2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 1  

3 Κ.Ο.Κ 1  

4 ΤΑΠ 1  
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5 ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1  

6 ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1  

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 1  

8 RELEASE EXTRA USERS 61  

9 Web Services 1  

10 Μητρώο Δεσμεύσεων 1  

11 Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 1  

12 Ειδοποιήσεις Χρεών-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 1  

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

  ΦΠΑ 24%  

  Σύνολο με ΦΠΑ  

 

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τους ανωτέρω πίνακες ανάλογα με τα 

τμήματα για τα οποία επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά. 

 

 

       Δράμα        /      / 20 

                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης: 

Ονομασία Τράπεζας_________________________  

Κατάστημα________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:    

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

             Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου    

             66100 Δράμα   

   

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 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 τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία)___________διακήρυξη «Προμήθεια 

Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software)» της αναθέτουσας αρχής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

ανάθεση της που θα διεξαχθεί στις ______________. 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 

ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε 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 μέχρι και την  _____________3 (τουλάχιστον 180 ημέρες από την επόμενη του διαγωνισμού)  

ή 

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.  

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της4.  

 

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 εκδίδουμε5.  

  

  

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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 1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% 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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 

4 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 

5Ο 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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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  

Εκδότης: 

Ονομασία Τράπεζας_________________________  

Κατάστημα________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:    

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

             Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου    

             66100 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 της σύμβασης σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία)___________διακήρυξης «Προμήθεια 

Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software)» της αναθέτουσας αρχής, που διεξήχθη την ____________. 
 

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 εκδίδουμε3.  

  

  

        (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 προ 

εκτιμώμενης 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 Ο καθορισμός ανώτατου 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 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 

που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 
vii. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix.   Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 

103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 

παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xi. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 

3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει 

χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει 

την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxii. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 

2 . 
xxv.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi. Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .  
xxviii. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix. Πρβλ άρθρο 48. 
xxx. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxii. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


