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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL52 

Τηλέφωνο 2313319143 

Φαξ 2313319135 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  E.Paralikas@pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αιμ. Παραλίκας 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr  

 

  Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Νόμος 4412/2016. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

 

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

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

http://www.pkm.gov.gr/ και E.Paralikas@pkm.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο αρ. 721.  

Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 621.210,24€ βαρύνει τον Φορέα 

721 και Κ.Α.Ε: 1723.α.01 προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017.  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες  

της ΠΚΜ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας  

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

συμβάσεων (CPV): 

[30230000-0]-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

[48900000-7]-Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

[48000000-8]-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

[30200000-1]-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 

[30000000-9]-Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές 

[48620000-0]-Λειτουργικά συστήματα 

[42418500-4]-Μηχανολογικός εξοπλισμός χειρισμού 

[48700000-5]-Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 

[72212219-7]-Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης 

[30232110-8]-Εκτυπωτές λέιζερ 

[44523300-5]-Εξαρτήματα 

[48332000-4]-Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού 

[38520000-6]-Σαρωτές 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΜΕΡΟΣ 1 «Μηχανογραφικός Εξοπλισμός» και ΜΕΡΟΣ 2 «Λογισμικό», όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες 

Ι και ΙΙ του Παραρτήματος  Ι της παρούσης  

ΤΜΗΜΑ 1 : το οποίο αποτελείται από τους αύξοντες αριθμούς(α/α) 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 του 

1ου Μέρους, εκτιμώμενης αξίας 237.570,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2 : το οποίο αποτελείται από τον α/α 8, του 1ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 52.500,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 3 : το οποίο αποτελείται από τους α/α 16,17,18,19,20,21,22, του 1ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 

7.315,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 4 : το οποίο αποτελείται από τους α/α 23,24 του 1ου Μέρους, εκτιμώμενης αξίας 12.550,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 5 : το οποίο αποτελείται από τον α/α 25 του 1ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 18.025,00€, πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 6 : το οποίο αποτελείται από τους α/α 26,27,28,29,30,31,32 του 1ου Μέρους και τους (α/α) 9,10 

του 2ου Μέρος, εκτιμώμενης αξίας 95.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 7 : το οποίο αποτελείται από τους α/α 33, 34 του 1ου Μέρους, εκτιμώμενης αξίας 9.000,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 8 : το οποίο αποτελείται από τον α/α 1 του 2ου Μέρους, εκτιμώμενης αξίας 9.500,00€πλέον ΦΠΑ 

24% 

ΤΜΗΜΑ 9 : το οποίο αποτελείται από τον α/α 2 του 2ου Μέρους, εκτιμώμενης αξίας  9.030,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 10 : το οποίο αποτελείται από τον α/α 3 του 2ου Μέρους, εκτιμώμενης αξίας 3.600,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 11: το οποίο αποτελείται από τον α/α 4 του 2ου Μέρους, εκτιμώμενης αξίας 4.800,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% 
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ΤΜΗΜΑ 12 : το οποίο αποτελείται από τον α/α 5 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 5.200,00€, πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 13: το οποίο αποτελείται από τον α/α 6 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 3.000,00€, πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 14: το οποίο αποτελείται από τον α/α 7 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 7.266,00€, πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 15: το οποίο αποτελείται από τον α/α 8 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€, πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 16: το οποίο αποτελείται από τον α/α 11 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 4.500,00€, πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 17: το οποίο αποτελείται από τον α/α 12 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 840,00€, πλέον ΦΠΑ 

24% 

ΤΜΗΜΑ 18: το οποίο αποτελείται από τον α/α 13 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 580,00€, πλέον ΦΠΑ 

24% 

ΤΜΗΜΑ 19: το οποίο αποτελείται από τον α/α 14 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 700,00€, πλέον ΦΠΑ 

24% 

ΤΜΗΜΑ 20: το οποίο αποτελείται από τον α/α 15 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 1.260,00€, πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 21: το οποίο αποτελείται από τον α/α 16 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 760,00€ πλέον ΦΠΑ 

24% 

ΤΜΗΜΑ 22: το οποίο αποτελείται από τον α/α 17 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 2.800,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 23: το οποίο αποτελείται από τον α/α 18 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 1.600,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 24: το οποίο αποτελείται από τον α/α 19 του 2ου Μέρους εκτιμώμενης αξίας 680,00€, πλέον ΦΠΑ 

24% 

 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της παρούσας 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 621.210,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 500.976,00 €) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες  

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

Ι της παρούσας  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)» 

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: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

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

 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,   

 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»,  

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 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”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)] 

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,  

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 την Υ.Α. 57654/2017 (Β΄1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης  του  

Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης.» 

 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.)» 

 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. 
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 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του οποίου η 

τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016) 

 την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 

Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, 

στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των 

Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και 

Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017) και την 

αριθμ.ΓΠΚΜ οικ.642/20-2-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί “Παράτασης 

θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/6-3-2017 

-  την αριθμ. 721/2017 (ΑΔΑ:. Ω7ΚΒ7ΛΛ-Σ4Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ  με θέμα 

την συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας ανοιχτών διαγωνισμών Π.Κ.Μ. 

 Την αρ.252/2016 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) Π.Σ. πού αφορά την κατάρτιση προγράμματος 

προμηθειών έτους 2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ.83/2017 απόφαση Π.Σ. (ΑΔΑ:ΩΤΑΟ7ΛΛ-

Γ0Π) 

 Τις αριθμ. πρωτ  

 A) 307753(7572)/30-8-2017 (ΑΔΑ 7ΧΡΚ7ΛΛ-7ΚΕ)(ΑΔΑΜ:17REQ001873054) Α/Α 2872 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 455.687,60€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 256904(1284)/20-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος της Δ/νσης Διαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 167(20)/2-1-

2018 (ΑΔΑ: ΨΒΑΛ7ΛΛ-8Ψ0) αριθμ 34 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Β) 331559(2619)/9-8-2017 (ΑΔΑ:6Μ8Ρ7ΛΛ-ΘΤΛ) (ΑΔΑΜ: 17REQ001796882) Α/Α 2737 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 19.871,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 256904(1284)/20-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Πιερίας όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

69517(484)/7-2-2018 (ΑΔΑ: 6Σ2Ω7ΛΛ-ΖΩ1) αριθμ 835 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Γ) 333422(2999)/9-8-2017 (ΑΔΑ:7ΘΥΤ7ΛΛ-Γ05) (ΑΔΑΜ: 17REQ001806194) Α/Α 2619 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 49.612,40 € στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 292924(1422)/17-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Ημαθίας όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

57811(493)/1-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΘΙ7ΛΛ-ΚΦΗ) αριθμ 791 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Δ) 333439(3001)/9-8-2017 (ΑΔΑ:7ΖΟΗ7ΛΛ-ΝΘΤ) (ΑΔΑΜ: 17REQ001806304) Α/Α 2620 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 29.760,40 € στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 292940(1423)/17-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Ημαθίας, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

57822(494)/1-2-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΤΑ7ΛΛ-Η98) αριθμ 793 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Ε) 378838(2982)/13-9-2017 (ΑΔΑ: 61957ΛΛ-Ζ9Γ) (ΑΔΑΜ: 17REQ001949416) Α/Α 2939 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 23.801,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 290647(1416)/13-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Πέλλας, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 57244(409)/1-

2-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΥΦ7ΛΛ-Λ1Μ) αριθμ 729 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 ΣΤ) 325733(1247)/3-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΟΡΧ7ΛΛ-Φ3Α) (ΑΔΑΜ: 17REQ001878452) Α/Α 2746 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 34.211,60€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 299733(1455)/18-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Χαλκιδικής, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

81238(355)/13-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΡΧ7ΛΛ-ΙΜ4) αριθμ 895 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Ζ) 433390(3441)/16-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ6Α7ΛΛ-ΨΛΦ) (ΑΔΑΜ: 17REQ002094423) Α/Α 3153 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 4.364,80€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 
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2017 κατόπιν του 376361(1749)/12-9-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Κιλκίς, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

33123(202)/18-1-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΧΜ7ΛΛ-46Τ) αριθμ 552 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 Η) 433383(3440)/16-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΘΡ7ΛΛ-144) (ΑΔΑΜ: 17REQ002094376) Α/Α 3154 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 33.740,40€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 376318(1747)/12-9-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Κιλκίς, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

33095(201)/18-1-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΓΙ7ΛΛ-Ω6Σ) αριθμ 553 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 Θ) 392238(3928)/21-9-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΙΚ7ΛΛ-5ΑΝ) (ΑΔΑΜ: 17REQ001975186) Α/Α 3011 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 42.687,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 290198(1413)/13-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Σερρών, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

42213(341)/24-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΣΖ7ΛΛ-ΨΡ3) αριθμ 641 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 Ι) 392239(3929)/21-9-2017 (ΑΔΑ: 62ΘΟ7ΛΛ-ΝΤΧ) (ΑΔΑΜ: 17REQ001975402) Α/Α 3012 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 4.960,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 295453(1428)/17-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Σερρών, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

42210(338)/24-1-2018 (ΑΔΑ: 6Η7Ε7ΛΛ-ΧΔ7) αριθμ 640 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 Το αριθμ. 203418(1036)/23-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

της Π.Κ.Μ. με θέμα «Εισήγηση για διενέργεια Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια 

ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις αναγκές της Π.Κ.Μ.» 

 Την αριθμ. 2604/2017 (ΑΔΑ: 6ΤΤΟ7ΛΛ-ΓΗ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που 

αφορά την έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού. 

 Την ανάγκη προμήθειας νέου Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/3/2018 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 2
α
 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/2/2018 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 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 έλαβε Συστημικό Αριθμό: 54665 

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

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ, στη διεύθυνση (URL) : 

www.pkm.gov.gr  στις 23/2/2018 
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει 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. 
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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, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

 

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), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 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 ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

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: 

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

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) 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 ή των αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

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

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 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 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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, 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 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. Σχετικά υποδείγματα 

παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσας. 

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

την εγκυρότητά τους. 
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα 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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται σε ποσοστό 1%  της προεκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (εκτός του Φ.Π.Α.), για τα Τμήματα για 

τα οποία υποβάλει προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος όπως περιγράφονται στο Παράρτημα IV της 

παρούσας  

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

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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 3/5/2019, 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. 

2.2.2.2. 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 και  

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

αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   

δ) 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 η 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. 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 

2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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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 τελεσίδικη 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). 

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

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

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

ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης  ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών   

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 

σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων   

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ) η περίοδος αυτή 

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

2.2.3.2. Όταν 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 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και 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.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

2.2.3.4. 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 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 23 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 
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

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

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

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 

της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η) η περίοδος αυτή 

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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  

2.2.3.5. 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  

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

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 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. 

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

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

4412/2016. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 

από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

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

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 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 β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 
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της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος III.
1
  

2.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα 

 

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, 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. 

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)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

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

 

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας . Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 

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

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 

οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές]. 

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 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

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

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

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

                                                           

1 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 

αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 και την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του 

νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

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

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

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

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

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

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

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

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

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

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

Θα πρέπει το είδος των εργασιών τους, να συνάδει και να είναι ανάλογο με το είδος των υπό παροχής 

ειδών, ειδάλλως θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.  

 

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

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

νόμιμης εκπροσώπησης
2
 (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

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

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

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

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

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

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι 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.  

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. 

 

                                                           

2
 Βλ. και πίνακα με τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης στο 2.4.3. «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά» 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της 

Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

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  
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 (άρθρο 1.5.), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «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 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

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 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους 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 
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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 ψηφιακά 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]   

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

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 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 ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 

από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

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

περιλαμβάνουν τα στοιχεία α έως δ ως κάτωθι: 

α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ ψηφιακά υπογεγραμμένη 

από τον ίδιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 1) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την 

εταιρεία για 365 ημέρες ή 12 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και 

δύναται να παραταθεί κατά μέγιστο για επιπλέον 365 ημέρες ή 12 μήνες 2) Τα Τμήματα για τα οποία 

καταθέτει προσφορά 3) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής. 

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.(Άρθρο 93 ν 4412/2016). 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του 

ΕΕΕΣ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας: 

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και 

υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. Εφόσον συμμετέχει με υπεργολάβο/ους να τηρήσει τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4.4.3 της παρούσας 

β. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, 

κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 

χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού. 

γ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:  

1. Η υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79Α ν.4412/16 

είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, για το 

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

ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή 

ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται 

στην κείμενη νομοθεσία. 

γ) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα στο Παράρτημα V 

δ) αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, από 

όπου θα προκύπτει με σαφήνεια και η εξουσιοδότηση υπογραφής του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τον κάτωθι 

πίνακα: 

 

   Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): 

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης 

της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

     Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις            

Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.): 
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Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου 

καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

   Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική  

εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).   

 

Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει 

να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

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

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  

ΙΙ της Διακήρυξης 

H τεχνική προσφορά θα υποβληθεί συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.4.2.4 της παρούσας. Επιπλέον θα υποβάλλει, όλα τα έγγραφα τα οποία θα τεκμηριώνουν ότι 

τα προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας (όπως 

ενδεικτικά τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια κτλ.) 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

(βάσει της τιμής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. Επιπλέον ο προσφέρων 
 
θα επισυνάψει 

στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη 

(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

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
.
 

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  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 365 

ημερών ή 12 μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού  

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

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

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
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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 κατακύρωσης) της παρούσας,  

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

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

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 

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

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

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. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - 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 προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την 2 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο 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. 

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) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

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

του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

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

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

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Για τα ως άνω στάδια εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/16, μία απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα, όλων των ανωτέρω σταδίων. 

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 
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από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών 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.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 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 

2.2.5.2. 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  της 

παραγράφου 2.2.4 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 

ψηφιακή 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 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 (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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης  

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 κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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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 την παράγραφο 2.4  της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας 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. 

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) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013, 

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

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

προθεσμία, 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.  

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο 

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 
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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, το οποίο 

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 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 ∆ιαδικασίας 

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.  
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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.  

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 τίτλο της σχετικής 

σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V 

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 4.5, 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 είτε στο σύνολό της είτε αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το 

ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών 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 των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Όπου στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης προβλέπεται η απαίτηση Εγγύησης καλής λειτουργίας 

εκδίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/16 και την παράγραφο 6.4 της 

παρούσας. 

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

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

σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V 

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

Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί της αξίας των παραδοτέων υλικών που απαιτείται, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται με την παράδοση των υλικών. Η διάρκεια ορίζεται ανάλογα με τις Τεχνικές 

Απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

 

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 
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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 και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

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

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

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

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

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

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

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 

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

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

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

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

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

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

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

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. 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. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ανά τμηματική παράδοση.  

5.1.2. 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. 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., την παροχή της 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή 

θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

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 ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά 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 

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

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

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) 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. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής 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 και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές 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 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός του συμβατικού χρόνου. 

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, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται 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 VI 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. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους 

τρόπο/ους: μακροσκοπικός έλεγχος ή/και πρακτική δοκιμασία. 

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. 

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 αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα 

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

ανάδοχο. 

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 κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  

Α) εντός του συμβατικού χρόνου τμηματικά, ή με τη λήξη του συμβατικού χρόνου συνολικά . 

Β) εντός δεκαπέντε (15) ημερών η επιτροπή παραλαβής οφείλει να έχει προβεί στους ελέγχους και τις 

παρατηρήσεις της και εντός ενός (1) μήνα από την παράδοση να έχει συντάξει το πρωτόκολλο παραλαβής 
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

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

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

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

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

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

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 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 αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την 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 προβλεπομένων 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 αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

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

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας  

 

Στο Παράρτημα ΙΙ περιγράφεται η εγγύηση καλής λειτουργίας όπου απαιτείται ανά υλικό. Κατά την 

περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της 

προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη 

συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

 

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, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
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μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 

μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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4. Καρατζιούλα Νίκη  

5. Μπάτος Σωτήριος 

6. Τζηρίτης ∆ηµήτριος 

7. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης (προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την Προμήθεια 

Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, με προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

621.210,24€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%) 

Σχετικοί CPV :  

[30230000-0]-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

[48900000-7]-Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

[48000000-8]-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

[30200000-1]-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 

[30000000-9]-Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές 

[48620000-0]-Λειτουργικά συστήματα 

[42418500-4]-Μηχανολογικός εξοπλισμός χειρισμού 

[48700000-5]-Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού; 

[72212219-7]-Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης; 

[30232110-8]-Εκτυπωτές λέιζερ; 

[44523300-5]-Εξαρτήματα; 

[48332000-4]-Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού; 

[38520000-6]-Σαρωτές; 

 

Τα προς προμήθεια είδη και οι ακριβείς ποσότητες και οι τιμές αυτών αναφέρονται αναλυτικά στους πίνακες 

που ακολουθούν:  
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Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για τα είδη που 

ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις ανά πίνακα του τμήματος ή ομάδας  

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης σύμφωνα με τις παραγράφους και 1.3 και 6.1 της διακήρυξης  

Υπεργολαβία  σύμφωνα με την παράγραφο4.4 της διακήρυξης 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  η έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας ανάλογα με το προς παράδοση 

υλικό σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος Ι και ΙΙ 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της διακήρυξης 

και των όρων της σύμβασης  

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη σύμφωνα με την παράγραφο 6.4  της διακήρυξης 

Προαιρέσεις  σύμφωνα με την παράγραφο 1.3  της διακήρυξης 

Τροποποίηση Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο4.5 της διακήρυξης  

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση  σύμφωνα με την παράγραφο 1.2. της διακήρυξης 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  500.976,00€ 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 της 

διακήρυξης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακες Συµµόρφωσης 

 

Πίνακας 1 : Απαραίτητες προδιαγραφές για Η/Υ Intel i3 ή ισοδύναµο AMD Ryzen3  
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Η/Υ Intel i3 ή ισοδύναµο AMD Ryzen3      

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού       

1 Ποσότητα  141 44 22 30  

2 Τύπος: Midi Tower NAI      

3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο ΝΑΙ      

4 
Η κατασκευή και η συναρµολόγηση έχει γίνει σε 

εργοστάσιο επώνυµου κατασκευαστή µε 
πιστοποίηση ISO 9001 

ΝΑΙ      

5 Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR NAI      

6 Security: TPM, Setup/BIOS Password, Chassis lock 
slot NAI      

7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ       

7.1 Intel i3 τουλάχιστον  6ης  γενιάς ή νεώτερο /  
αντίστοιχο  AMD Ryzen3 

ΝΑΙ      

7.2 Αριθµός πυρήνων ≥ 2      

7.3 Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.7 GHz      

7.4 Cache ≥ 3 MB      





 

Σελίδα 40 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Η/Υ Intel i3 ή ισοδύναµο AMD Ryzen3      

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού       

8 ΜΝΗΜΗ       

8.1 Mέγεθος κεντρικής µνήµης ≥ 4 GB      

8.2 Μέγιστο µέγεθος κεντρικής µνήµης ≥ 16 GB      

8.3 Τύπος µνήµης DDR3 ή νεώτερη ΝΑΙ      

8.4 Χρονισµός Μνήµης ≥ 1600 MHz      

8.5 Total DIMM slots ≥ 2      

9 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΙΣΚΩΝ       

9.1 Πλήθος προσφερόµενων σκληρών δίσκων ≥ 1      

9.2 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 500GB      

9.3 Τεχνολογία δίσκου SATA III NAI      

9.4 Μνήµη Cache ≥32MB      

9.5 Ταχύτητα δίσκου ≥ 7200 rpm      

10 Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW ΝΑΙ      

11 I/O PORTS ON-BOARD       

11.1 Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000 ≥ 1      

11.2 Audio-In , Audio-Out NAI      

11.3 PCI Express x16 ≥ 1      

11.4 PCI Express x1 ≥ 1      

11.5 Θύρες USB ποσότητα (τουλάχιστον 2 µπροστά) ≥ 6      
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Η/Υ Intel i3 ή ισοδύναµο AMD Ryzen3      

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού       

11.6 Θύρες USB 3.0 ποσότητα ≥ 2      

12 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ       

12.1 Ισχύς ≤240 Watt      

12.2 Efficiency ≥ 83%      

12.3 Active PFC NAI      

13 ΗΧΟΣ       

13.1 Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου ΝΑΙ      

13.2 Εσωτερικό ηχείο ΝΑΙ      

14 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ       

14.1 Ενσωµατωµένη ΝΑΙ      

14.2 Έξοδοι σήµατος on-board 
• HDMI ή DVI-D ή DP 

• VGA 
     

15 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑΙ      

16 ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑΙ      

17 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ      

18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ MS Windows 10 Pro 
64bit GR (with recovery DVD) NAI      

19 Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site ≥ 3 Χρόνια      
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Η/Υ Intel i3 ή ισοδύναµο AMD Ryzen3      

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού       

Next  Business Day από τον κατασκευαστή για 
την Π.Ε.  Θεσ/νίκη και On Site Next 2 Business 
Day από τον κατασκευαστή για τις υπόλοιπες 

Π.Ε.. Να αποδεικνύεται από επίσηµη δήλωση του 
κατασκευαστή. 

 

Πίνακας 2: Απαραίτητες προδιαγραφές για Η/Υ Intel i5  ή ισοδύναµο AMD Ryzen5 

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Η/Υ Intel i5  ή ισοδύναµο AMD Ryzen5    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    

1 Ποσότητα  15 15 

2 Τύπος: Midi Tower NAI   

3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο ΝΑΙ   

4 Η κατασκευή και η συναρµολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυµου 
κατασκευαστή µε πιστοποίηση ISO 9001 ΝΑΙ   

5 Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR NAI   

6 Security: TPM, Setup/BIOS Password, Chassis lock slot NAI   

7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ    
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Η/Υ Intel i5  ή ισοδύναµο AMD Ryzen5    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    

7.1 Intel i5 µοντέλο 6ης γενιάς ή νεώτερο / αντίστοιχο AMD Ryzen5 ΝΑΙ   

7.2 Αριθµός πυρήνων ≥ 4   

7.3 Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.2 GHz   

7.4 Cache ≥ 6 MB   

8 ΜΝΗΜΗ    

8.1 Mέγεθος κεντρικής µνήµης ≥ 8 GB   

8.2 Μέγιστο µέγεθος κεντρικής µνήµης ≥ 32 GB   

8.3 Τύπος µνήµης DDR3 ή νεώτερη ΝΑΙ   

8.4 Χρονισµός µνήµης ≥ 1600 MHz   

8.5 Total DIMM slots ≥ 2   

9 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΙΣΚΩΝ    

9.1 Πλήθος προσφερόµενων σκληρών δίσκων ≥ 1   

9.2 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 1000GB   

9.3 Τεχνολογία δίσκου SATA III NAI   

9.4 Ταχύτητα δίσκου ≥ 7200 rpm   

10 Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW ΝΑΙ   

11 I/O PORTS ON-BOARD    

11.1 Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000 ≥ 1   

11.2 Audio-In , Audio-Out NAI   
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Η/Υ Intel i5  ή ισοδύναµο AMD Ryzen5    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    

11.3 PCI Express x16 ≥ 1   

11.4 PCI Express x1 ≥ 1   

11.5 Θύρες USB 2.0 ποσότητα (τουλάχιστον 2 µπροστά) ≥ 6   

11.6 Θύρες USB 3.0 ποσότητα ≥ 2   

12 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ    

12.1 Ισχύς ≤ 240 Watt   

12.2 Efficiency ≥ 83%   

12.3 Active PFC NAI   

13 ΗΧΟΣ    

13.1 Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου ΝΑΙ   

13.2 Εσωτερικό ηχείο ΝΑΙ   

14 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

14.1 Ενσωµατωµένη ΝΑΙ   

14.2 Έξοδοι σήµατος on-board 
• HDMI ή DVI-D ή DP 

• VGA 

 

 

15 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑΙ   

16 ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑΙ   

17 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ MS Windows 10 Pro 64bit GR (with recovery DVD)  NAI   
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Η/Υ Intel i5  ή ισοδύναµο AMD Ryzen5    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    

19 

Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site Next Business Day από τον 
κατασκευαστή για την Π.Ε. Θες/νίκης και On Site Next 2 Business Day από 
τον κατασκευαστή για τις υπόλοιπες Π.Ε.. Να αποδεικνύεται από επίσηµη 

δήλωση του κατασκευαστή. 

≥ 3 Χρόνια 

 

 

 

Πίνακας 3 : Απαραίτητες προδιαγραφές για Laptop  

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες 

πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

Laptop      

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού      

1 Ποσότητα  1 1 1 2 

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο ΝΑΙ     

3 
Η κατασκευή και η συναρµολόγηση έχει γίνει σε 

εργοστάσιο επώνυµου κατασκευαστή µε 
πιστοποίηση ISO 9001 

ΝΑΙ     

4 Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT NAI     

5 Security: TPM, Setup/BIOS Password, Chassis lock 
slot NAI     

6 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ      
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6.1 Intel i3 τουλάχιστον 5ης γενιάς ή αντίστοιχο AMD ΝΑΙ     

6.2 Αριθµός πυρήνων ≥ 2     

6.3 Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2.0 GHz     

6.4 Cache ≥ 3 MB     

7 ΜΝΗΜΗ      

7.1 Mέγεθος κεντρικής µνήµης ≥ 4 GB     

7.2 Μέγιστο µέγεθος κεντρικής µνήµης ≥ 16 GB     

7.3 Τύπος µνήµης DDR3 ή νεότερο συχνότητας ≥ 1600 MHz     

7.4 Total DIMM slots ≥ 2     

8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΙΣΚΩΝ      

8.1 Πλήθος προσφερόµενων σκληρών δίσκων ≥ 1     

8.2 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 500GB     

8.3 Τεχνολογία δίσκου SATA III NAI     

8.4 Ταχύτητα δίσκου ≥ 5400 rpm     

9 Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW ΝΑΙ     

10 I/O PORTS ON-BOARD      

10.1 Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000 ≥ 1     

10.2 Ασύρµατη σύνδεση WiFi και Bluetooth NAI     

10.3 Audio-In , Audio-Out NAI     

10.4 Θύρες USB συνολικά ποσότητα ≥ 2     

10.5 Θύρες USB 3.0 ποσότητα ≥ 1     

10.6 Θύρα HDMI ≥ 1     

10.7 Θύρα VGA ≥ 1     

11 ΟΘΟΝΗ      

11.1 ∆ιαγώνιος ≥ 15,6 ‘’     
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11.2 Ανάλυση ≥ 1366 x 768     

11.3 Επίπεδη Αντιθαµβωτική ΝΑΙ     

11.4 LED Οπισθοφωτισµό ΝΑΙ     

11.5 Ενσωµατωµένο µικρόφωνο και ηχεία ΝΑΙ     

11.6 Κάµερα Web ΝΑΙ     

12 ΜΠΑΤΑΡΙΑ      

12.1 Ιόντων λιθίου ≥ 30 Whr     

13 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΝΑΙ     

14 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ     

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ MS Windows 10 Pro 
64bit GR (with recovery DVD) NAI     

16 

Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site 
Next Business Day από τον κατασκευαστή. Να 

αποδεικνύεται από επίσηµη δήλωση του 
κατασκευαστή. 

≥ 2 Χρόνια     

 

Πίνακας 4 : Απαραίτητες προδιαγραφές για Οθόνη 23’’ 
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕ 
ΠΕΛΛΑΣ 

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Οθόνη 23’’        

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού        

1 Ποσότητα  50 5 44 3 22 30 

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο ΝΑΙ       
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕ 
ΠΕΛΛΑΣ 

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Οθόνη 23’’        

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού        

3 ∆ιαστάσεις ≥ 23”       

4 Τεχνολογίας LED anti-glare, Flat ΝΑΙ       

5 Λόγος ∆ιαστάσεων (Aspect Ratio) 16:9       

6 Εγγενής Ανάλυση ≥1920 x 1080       

7 Είσοδοι σήµατος 
• HDMI ή DVI-D ή DP 

• VGA 
   

   

8 Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2       

9 Λόγος Αντίθεσης (Typical Contrast Ratio) ≥ 1000:1       

10 Ρυθµός Απόκρισης (Response Time) ≤ 5 ms       

11 Color depth ≥ 16.7 million       

12 Tilt NAI       

13 VESA mount support ΝΑΙ       

14 Να παρέχονται καλώδια VGA, Power       

15 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO 03 ή 
ανώτερα NAI       

16 
Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Να 

αποδεικνύεται από επίσηµη δήλωση του 
κατασκευαστή. 

≥ 2 Χρόνια    
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Πίνακας 5 : Απαραίτητες προδιαγραφές για ΟΘΟΝΗ 32΄΄ µε 5m καλώδιο  HDMI 
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΟΘΟΝΗ 32΄΄ µε 5m καλώδιο  HDMI   

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Ποσότητα  1 

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο ΝΑΙ  

3 ∆ιαστάσεις ≥ 31,5”  

4 Τεχνολογίας LED IPS ΝΑΙ  

5 Λόγος ∆ιαστάσεων (Aspect Ratio) 16:9  

6 Εγγενής Ανάλυση ≥ 1920 x 1080  

7 Είσοδοι σήµατος 
1) VGA 
2) HDMI 

3)DVI-D ή DP 
 

8 Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2  

9 Λόγος Αντίθεσης (Typical Contrast Ratio) ≥ 1000:1  

10 Ρυθµός Απόκρισης (Response Time) ≤ 5 ms  

11 Color depth ≥ 16.7 million  

12 Viewing Angle ≥ 178/178  

13 Tilt NAI  

14 VESA mount support ΝΑΙ  

15 Να παρέχονται καλώδια VGA, Power  
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16 Να παρέχεται καλώδιο HDMI ≥5m  

17 Να παρέχεται βάση στήριξης επιτοίχια 1  

18 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO NAI  

19 Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από επίσηµη δήλωση του 
κατασκευαστή. ≥ 2 Χρόνια  

 

Πίνακας 6: Απαραίτητες προδιαγραφές για Εκτυπωτή Laser (µε toner για 9000 σελίδες) 
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

Εκτυπωτή Laser (µε toner για 9000 σελίδες)    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    

1 Ποσότητα  40 6 

2 Να δοθούν πιστοποιητικά ποιότητας εξοπλισµού ΝΑΙ   

3 Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της 
κατασκευάστριας εταιρείας ΝΑΙ   

4 Κατασκευαστής /µοντέλο/ ηµεροµηνία κατασκευής ΝΑΙ   

5 Τύπος εκτύπωσης Monochrome   

6 Ταχύτητα εκτύπωσης σε µαυρόασπρο Α4 ≥35 ppm   

7 Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ   

8 Μέγεθος χαρτιού Α4   

9 Χωρητικότητα αποθήκης χαρτιού ≥250 φ.   

10 Ανάλυση 600 dpi   

11 Μνήµη RAM ≥ 128 MB   
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

Εκτυπωτή Laser (µε toner για 9000 σελίδες)    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    

12 Σύνδεση Ethernet 10/100/1000 ΝΑΙ   

13 Σύνδεση σε θύρα USB ΝΑΙ   

14 Ύπαρξη οδηγών για Ms-Windows win XP, win7, win8, win10 ΝΑΙ   

15 Μέγιστος µηνιαίος κύκλος εκτυπώσεων ≥80.000 σελίδες   

16 Παράδοση µε κάθε εκτυπωτή toner για εκτύπωση 9000 σελίδων ΝΑΙ   

17 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη   

 

 

Πίνακας 7: Απαραίτητες προδιαγραφές για Εκτυπωτή Laser Έγχρωµο (µε toner για 1000 σελίδες) 
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Εκτυπωτή Laser έγχρωµος (µε toner για 1000 σελίδες)   

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Ποσότητα  1 

2 Να δοθούν πιστοποιητικά ποιότητας εξοπλισµού ΝΑΙ  

3 Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Εκτυπωτή Laser έγχρωµος (µε toner για 1000 σελίδες)   

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

κατασκευάστριας εταιρείας 

4 Κατασκευαστής /µοντέλο/ ηµεροµηνία κατασκευής ΝΑΙ  

5 Τύπος εκτύπωσης LASER COLOR  

6 Ταχύτητα εκτύπωσης σε µαυρόασπρο Α4 ≥ 20 ppm  

7 Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωµο Α4 ≥ 20 ppm  

8 Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ  

9 Μέγεθος χαρτιού Α4  

10 Χωρητικότητα αποθήκης χαρτιού ≥250 φ.  

11 Ανάλυση 600 dpi, 2400x600 dpi  

12 Μνήµη RAM ≥ 128 MB  

13 Σύνδεση Ethernet 10/100 ΝΑΙ  

14 Σύνδεση σε θύρα USB ΝΑΙ  

15 Πλήρη συµβατότητα Ms-Windows win XP, win7, win8, win10 ΝΑΙ  

16 Μέγιστος µηνιαίος κύκλος εκτυπώσεων ≥40.000 σελίδες  

17 Παράδοση µε κάθε εκτυπωτή toner για εκτύπωση 1000 σελίδων ΝΑΙ  

18 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη  
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Πίνακας 8: Απαραίτητες προδιαγραφές για εκτυπωτές DOT MATRIX FLATBED 

εφαρµογής αδειών κυκλοφορίας ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες 

πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 
ΠΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΕ 

ΠΕΛΛΑΣ 
ΠΕ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΕ 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΠΕ 

ΣΕΡΡΩΝ

Εκτυπωτές DOT MATRIX FLATBED εφαρµογής 
αδειών κυκλοφορίας ∆/νσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών 
        

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού         

1 Ποσότητα  20 4 3 4 1 2 1 

2 Τεχνολογία: Impact Dot Matrix NAI        

3 Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 

530cps σε VHSD, 500cps σε HSD, 350 cps σε 

Draft, 170 cps σε NLQ, 110 cps σε LQ 

NAI 

       

4 Μήκος Γραµµής : 

94 columns στα 10cpi 

112 columns στα 12 cpi 

141 columns στα 15cpi 

NAI 

       

5 ∆ιαχείριση Χαρτιού: 

Απλό Χαρτί (Single sheet), Φάκελοι 
(Envelopes), Ετικέτες (Label), Fanfold (βάρους 
40 gr/m2 έως 200 gr/m2 – πάχους 0,65mm έως 

2.7mm), Passbook (horizontal and vertical) 
ΝΑΙ 
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 
ΠΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΕ 

ΠΕΛΛΑΣ 
ΠΕ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΕ 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΠΕ 

ΣΕΡΡΩΝ

Εκτυπωτές DOT MATRIX FLATBED εφαρµογής 
αδειών κυκλοφορίας ∆/νσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών 
        

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού         

Single sheet (width 65-244mm, length 65-
470mm) 

5 Εκτύπωση Αντιγράφων : 1 πρωτότυπο + 6 
αντίγραφα ΝΑΙ 

       

6 Ειδικές λειτουργίες: 

Αυτόµατη Ρύθµιση κενού, Αυτόµατη 
ευθυγράµµιση, Αυτόµατη αναγνώριση άκρων 

ΝΑΙ        

7 Οθονή : LCD Display – 2 γραµµές µε 16 
χαρακτήρες κάθε γραµµή 

 

ΝΑΙ        

8 Ανάλυση εκτύπωσης: 

Οριζόντια: 60,120,180,240,360 

Κάθετα: 72,90,180,216,360 

ΝΑΙ        
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 
ΠΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΕ 

ΠΕΛΛΑΣ 
ΠΕ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΕ 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΠΕ 

ΣΕΡΡΩΝ

Εκτυπωτές DOT MATRIX FLATBED εφαρµογής 
αδειών κυκλοφορίας ∆/νσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών 
        

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού         

9 Κωδικοποίηση (character set): 

21 International Code Page, 

28 International Character Set 

Gost 

ΝΑΙ        

10 Γραµµατοσειρές (Resident Font) 

Draft, Courier, Gothic, Roman, Prestige, 
Presentor, Script, OCR-A/B, Boldface, Italic 

ΝΑΙ        

 Προεγκατεστηµένες εξοµοιώσεις (Resident 
Emulations): 

IBM Personal Printer 2390+, Proprinter XL24-
XL24AGM, EPSON LQ2550/LQ1170, IBM 4722, 

OLIVETTI PR40plus/PR2/PR2845, IBM 9068, 
HPR 4915 

ΝΑΙ        

11 Συνδεσιµότητα (Interface): 

Parallel, Serial, USB 2.0 Full Speed, Ethernet 
10/100 

ΝΑΙ 
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 
ΠΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΕ 

ΠΕΛΛΑΣ 
ΠΕ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΕ 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΠΕ 

ΣΕΡΡΩΝ

Εκτυπωτές DOT MATRIX FLATBED εφαρµογής 
αδειών κυκλοφορίας ∆/νσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών 
        

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού         

 

12 Συµβατότητα µε λειτουργικά Windows 2000, XP, 
Vista,7 

 

ΝΑΙ 

       

13 Reliability: MTBF>10.000hours, MTTR 16 min 

 
ΝΑΙ 

       

14 Κεφαλή εκτύπωσης: 

24 needles, life>400 million characters 

 

ΝΑΙ 

       

15 Εγγύηση >= τρία (3) χρόνια 

 
ΝΑΙ 

       

16 Ο προµηθευτής θα εγκαταστήσει και θα 
παραµετροποιήσει τους εκτυπωτές σε θέσεις 
εργασίας που θα του υποδειχθούν, ώστε να 

είναι πλήρως λειτουργικοί 

ΝΑΙ        

17 Οι υποψήφιοι µε την κατάθεση των προσφορών 
δεσµεύονται πλήρως ότι θα προβούν σε 

οποιεσδήποτε παραµετροποιήσεις απαιτηθούν 
(σε λογισµικό και hardware) για να λειτουργήσει 

ΝΑΙ        
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 
ΠΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΕ 

ΠΕΛΛΑΣ 
ΠΕ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΕ 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΠΕ 

ΣΕΡΡΩΝ

Εκτυπωτές DOT MATRIX FLATBED εφαρµογής 
αδειών κυκλοφορίας ∆/νσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών 
        

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού         

ο απαιτούµενος εξοπλισµός πλήρως και 
αποτελεσµατικά. (Σηµ: είναι επιθυµητή η 
εξέταση από τους προσφέροντες του 
υφιστάµενου συστήµατος εκτύπωσης, 

ενδεχοµένως µε επίσκεψη εγκαίρως προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας προσφορών, ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι η προσφερόµενη από 
αυτούς λύση θα καλύπτει πραγµατικά την 
παρούσα απαίτηση της προκήρυξης) 

18 Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον 
τόπο που είναι εγκατεστηµένος ο εκτυπωτής. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από έγκριση του 
Φορέα, η επισκευή θα µπορεί να γίνει σε 

χώρους του Αναδόχου 

ΝΑΙ        

19 Το κάθε µηχάνηµα να συνοδεύεται από 
αναλώσιµα (µελανοταινίες) της κατασκευάστριας 
εταιρείας (αυθεντικά), ώστε να καλύπτεται η 

εκτύπωση τουλάχιστον 15.000 σελίδων, µαζί µε 
τα αρχικά εγκατεστηµένα αναλώσιµα. 

ΝΑΙ        
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Πίνακας 9: Απαραίτητες προδιαγραφές για ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ Α3 & Α4 
(∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΣΑΡΩΤΗΣ-FAX) (µε toner για 5000 σελίδες) 

 
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ Α3 & Α4 
(∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΣΑΡΩΤΗΣ-FAX) 

(µε toner για 5000 σελίδες) 
  

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Ποσότητα  1 

2 Μέγεθος χαρτιού Α3  

3 Εκτύπωση Inkjet έγχρωµη  

4 Ταχύτητα εκτύπωσης (σε Α4 πρόχειρη) >= 25 σελίδες/λεπτό  

5 Μνήµη (ενσωµατωµένη) >= 128 MB  

6 Χωρητικότητα χαρτιού >= 250  

7 Υποστήριξη Λειτουργικού Windows XP / 7 / 8 / 10  

8 Έγχρωµη σάρωση Α3 ΝΑΙ  

9 Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων Α4 (ADF) >= 25 φύλλα  

10 Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ  

11 Σύνδεση Ethernet 10/100 ΝΑΙ  

12 Υποστήριξη ταχύτητας Φαξ 33,6 Kbps ΝΑΙ  

13 Μνήµη FAX ≥ 50 σελίδες  

14 Scan To (PC - Email - Shared Folder) ΝΑΙ  

15 Ταχύτητα Αντιγραφής >= 25 σελίδες/λεπτό (ppm)  

16 Κύκλος εκτυπώσεων ανά µήνα (µέγιστος) >= 10.000 σελ./µήνα  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ Α3 & Α4 
(∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΣΑΡΩΤΗΣ-FAX) 

(µε toner για 5000 σελίδες) 
  

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

17 Αναλώσιµα 
να περιλαµβάνονται εκτός των 

εργοστασιακών και  επιπλέον µελανάκια για 
5000 σελίδες 

 

18 Εγγύηση 2 έτη  

 

 

Πίνακας 10: Απαραίτητες προδιαγραφές για Πολυµηχάνηµα 
(∆ικτυακός Εκτυπωτής – Σαρωτής) (και toner µε κάλυψη σελίδας 6% για 9.000 σελίδες) 

 
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για 

την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

Πολυµηχάνηµα 
(∆ικτυακός Εκτυπωτής – Σαρωτής) 

(και toner µε κάλυψη σελίδας 6% για 9.000 σελίδες) 
    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού     

1 Ποσότητα  30 5 5 

2 Μέγεθος χαρτιού Α4    

3 Εκτύπωση LASER Μονόχρωµη    

4 Ταχύτητα εκτύπωσης (σε Α4 µαύρο) >= 28 σελίδες/λεπτό 
(ppm)    

5 Τoner Να περιλαµβάνεται εκτός    
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για 
την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

Πολυµηχάνηµα 
(∆ικτυακός Εκτυπωτής – Σαρωτής) 

(και toner µε κάλυψη σελίδας 6% για 9.000 σελίδες) 
    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού     

του εργοστασιακού και  
επιπλέον toner για 9000 

σελίδες 

6 Ανάλυση εκτύπωσης σε µαύρο >= 600 dpi    

7 Μνήµη (ενσωµατωµένη) >= 64 MB    

8 Να αναφερθεί η µέγιστη µνήµη που µπορεί να 
υποστηριχθεί ΝΑΙ    

9 Χωρητικότητα χαρτιού Α4 >= 250    

10 Υποστηριξη Λειτουργικού Windows XP / 7 / 8 / 10    

11 Έγχρωµη σάρωση ≥ 600 dpi    

12 Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (ADF) >= 40 φύλλα    

13 Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ    

14 Σύνδεση Ethernet 10/100 ΝΑΙ    

15 Υποστήριξη ταχύτητας Φαξ 33,6 Kbps ΝΑΙ    

16 Μνήµη FAX ≥ 500 σελίδες    

17 Scan To (PC - Email - Shared Folder) ΝΑΙ    

18 Ταχύτητα Αντιγραφής >= 28 σελίδες/λεπτό 
(ppm)    

19 Κύκλος εκτυπώσεων ανά µήνα (µέγιστος) >= 12.000 σελ./µήνα    

20 Αναλώσιµο υψηλής χωρητικότητας >=1200 σελίδες    
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για 
την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

Πολυµηχάνηµα 
(∆ικτυακός Εκτυπωτής – Σαρωτής) 

(και toner µε κάλυψη σελίδας 6% για 9.000 σελίδες) 
    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού     

21 Εγγύηση 2 έτη    

 

 

Πίνακας 11 : Απαραίτητες προδιαγραφές για Σαρωτές Sheetfed  
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 
ΠΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΕ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

Σαρωτές Sheetfed       

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού       

1 Ποσότητα  25 2 3 2 1 

2 Να δοθούν πιστοποιητικά ποιότητας εξοπλισµού ΝΑΙ      

3 Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 
9001 της κατασκευάστριας εταιρείας ΝΑΙ      

4 Κατασκευαστής /µοντέλο/ ηµεροµηνία κατασκευής ΝΑΙ      

5 Τεµάχια       

6 Ταχύτητα σάρωσης εγγράφου Α4 (ασπρόµαυρου 
simplex) (b/w) ≥20 ppm      

7 Χρωµατικό βάθος 48 bit ΝΑΙ      
8 Αυτόµατη σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ      
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 
για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 
ΠΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΕ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

Σαρωτές Sheetfed       

9 Μέγεθος χαρτιού A4      

10 Χωρητικότητα αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων ≥75 φ.      

11 Οπτική ανάλυση σάρωσης ≥600 dpi      
12 Πλήκτρο σάρωσης στην πρόσοψη ΝΑΙ      

13 Σάρωση εγγράφων σε µορφή pdf NAI      
14 Σύνδεση σε θύρα USB ΝΑΙ      

15 Συµβατότητα µε λειτουργικό σύστηµα Windows 
XP/7/8 ΝΑΙ      

16 Ηµερήσιος κύκλος λειτουργίας ≥1500 σελίδες      

17 Ethernet 10/100 NAI 
     

18 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη      
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Πίνακας 12 : Απαραίτητες προδιαγραφές για Σαρωτές 
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για 
την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

Σαρωτές   

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Ποσότητα  2 

2 Φωτοηλεκτρική συσκευή ∆ιπλό CCD  

3 Ανάλυση σαρωµένων εγγράφων Από 50 έως 600dpi  

4 Αυτόµατος τροφοδότηςεγγράφων Σάρωση διπλής όψης µε ένα πέρασµα  

5 Υπερηχητικός αισθητήρας Ναι  

6 Ελάχιστο µέγεθος εγγράφου Α8 50,8x54mm  

7 Μέγιστο µέγεθος εγγράφου 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)  

8 ∆υνατότητα σάρωσης πλαστικής κάρτα µε πάχος <=1,4 χιλιοστά  

9 Οπτική ανάλυση Έως και 600 dpi  

10 Ταχύτητα Σάρωσης Έγχρωµη A4 (200 dpi) 40 σελίδες/λεπτό  

11 Ταχύτητα Σάρωσης Ασπρόµαυρη A4 (200 dpi) 40 σελίδες/λεπτό  

12 Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων PDF, PDF µε δυνατότητα αναζήτησης, Word, Excel, JPEG, 
TIFF, BMP 

 

13 Προηγµένη ενσωµάτωση εγγράφων Σάρωση σε email, FTP, Microsoft SharePoint, εκτύπωση, 
φάκελοι web, φάκελοι δικτύου 

 

14 Χωρητικότητα χαρτιού 75 σελίδες  

15 Βάρος χαρτιού (τροφοδοσία από ADF) 30 έως 410 g/m²  

16 ∆ιασύνδεση USB 2.0  
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17 ∆ιαστάσεις, ΠλάτοςxΒάθος (µε κλειστά καλύµµατα) < 35x22 εκατοστά  

18 Πρόγραµµα οδήγησης λογισµικού TWAIN,  ISIS  

19 Λειτουργικά συστήµατα Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1x64  

 

 

Πίνακας 13 : Απαραίτητες προδιαγραφές για Σαρωτές Bar Code 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 
ΠΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΕ 

ΠΕΛΛΑΣ 
ΠΕ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΣΕΡΡΩΝ 

Σαρωτές Bar Code 
      

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού       

1 Ποσότητα  20 2 2 1 3 
2 Να δοθούν πιστοποιητικά ποιότητας εξοπλισµού ΝΑΙ      

3 Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 
9001 της κατασκευάστριας εταιρείας ΝΑΙ      

4 Κατασκευαστής /µοντέλο/ ηµεροµηνία 
κατασκευής ΝΑΙ      

5 Τύπος scanner Bi-directional      
6 Scan rate ≥90 scans / sec      
7 Roll ≥ 25°      
8 Pitch ≥ 50°      

9 Skew ≥ 50°      

10 Αποκωδικοποίηση κατ’ ελάχιστο 

UPC/EAN, UPC/EAN with 
Supplementals, UCC/EAN 
128, Code 39, Code 39 Full 

ASCII, Code 39 TriOptic, 
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 
ΠΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΕ 

ΠΕΛΛΑΣ 
ΠΕ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΕ 

ΣΕΡΡΩΝ 

Σαρωτές Bar Code 
      

Code 128, Code 128 Full 
ASCII, Code 93,  Code 11, 

IATA, RSS 
11 Σύνδεση USB      

12 Συµβατότητα µε λειτουργικό σύστηµα Windows 
XP/7/8 ΝΑΙ      

13 Τροφοδοσία USB      
14 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη      

 

 

Πίνακας 14 : Απαραίτητες προδιαγραφές για PLOTTER 

 
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Plotter    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Ποσότητα  1 

2 Μέγεθος εκτύπωσης ≥ 900 mm  

3 Αριθµός µελανιών 4  

4 Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 2400x1200 optimized  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Plotter    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

5 Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 70 Α1/ώρα, 35 Α0/ώρα  

6 Μνήµη ≥ 1 GB  

7 Σύνδεση USB ≥ USB 2.0  
8 Σύνδεση δικτύου ≥ Fast Ethernet (100 Base-T)  
9 WiFi ΝΑΙ  

10 Οθόνη ελέγχου ≥ 4΄΄ Color touchscreen  

11 Τροφοδοσία χαρτιού Τροφοδότηση φύλλων, τροφοδότηση ρολού, 
δίσκος εισόδου  

12 ∆ίσκος εισόδου ≥ 324x458 mm  
13 Μη αυτόµατη τροφοδότηση ≥ 900x1800 mm  
14 Τροφοδότηση ρολού ≥ 900 mm  
15 Βάρος χαρτιού Τουλάχιστον 65-215 g/m²  
16 Πιστοποιήσεις CE, Energy Star  
17 Εγγύηση 2 έτη  
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Πίνακας 15 : Απαραίτητες προδιαγραφές για PROJECTOR 

 
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 
ΠΕ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΕ 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΠΕ 

ΣΕΡΡΩΝ 

PROJECTOR     

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού     

1 Ποσότητα  1 1 1 

2 Τεχνολογία προβολής DLP - DMD    

3 Ανάλυση ≥ 1024x768 native    

4 Συµβατότητα ανάλυσης Full HD    

5 Φωτεινότητα ≥ 3000 ANSI Lumens    

6 Αντίθεση ≥ 10000:1    

7 Ρύθµιση Vertical Keystone ≥ 40°    

8 Λόγος απόστασης Τουλάχιστον 2-2,10    
9 Λόγος zoom Τουλάχιστον 1,1:1    

10 Κάθετη σάρωση Τουλάχιστον 24-85 Hz    
11 Θόρυβος ≤ 35 db    
12 Λάµπα ≥ 3000 h    
13 Συνδέσεις VGA, HDMI    
14 Παρεχόµενα καλώδια VGA    
15 Πιστοποιήσεις CE, Energy Star    
16 Εγγύηση 2 έτη    
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Πίνακας 16: Απαραίτητες προδιαγραφές για SWITCH 5port 10/100/1000  

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

SWITCH 5port 10/100/1000     
Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    

1 Ποσότητα  1 10 
2 Τύπος switch unmanaged   

3 Αριθµός RJ-45 θυρών autosensing 10/100/1000 
(Ethernet) ≥ 5   

4 Switching Capacity 10 Gbps ΝΑΙ   

5 Ο πίνακας διευθύνσεων MAC υποστηρίζει τουλάχιστον 
7000 εγγραφές ΝΑΙ   

6 Εγγύηση καλής λειτουργίας εφ’ όρου ζωής (Limited or 
unlimited lifetime warranty) NAI   

 

 

Πίνακας 17: Απαραίτητες προδιαγραφές για SWITCH 8port 10/100/1000  

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

SWITCH 8port 10/100/1000    
Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Ποσότητα  15 
2 Τύπος switch unmanaged  

3 Αριθµός RJ-45 θυρών autosensing 10/100/1000 
(Ethernet) ≥ 8  

4 Switching Capacity 16 Gbps ΝΑΙ  
5 Ο πίνακας διευθύνσεων MAC υποστηρίζει τουλάχιστον ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

8000 εγγραφές 

6 Εγγύηση καλής λειτουργίας εφ’ όρου ζωής (Limited or 
unlimited lifetime warranty) NAI  

 

 

Πίνακας 18: Απαραίτητες προδιαγραφές για SWITCH 8port managed 10/100/1000  

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

SWITCH 8port managed 10/100/1000    
Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Ποσότητα  8 
2 Τύπος Switch Managed  
3 ∆υνατότητα τοποθέτησης σε rack (EIEA 19”) και σε τοίχο ΝΑΙ  
4 Ύψος µονάδας για τοποθέτηση σε rack 1U  

5 ∆ιαθέτει τουλάχιστον  8 θύρες RJ-45 auto negotiating 
(10/100/1000) NAI  

6 ∆ιαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες SFP (100/1000) ΝΑΙ  
7 Throughput (64 byte packets) ≥14Mpps  
8 Switching/Routing Capacity ≥16Gbps  
9 ∆ιαχειρίσιµο µε λογισµικό IMC NAI  

10 

Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα: 
ΙΕΕΕ 802.1p 
IEEE 802.1Q 
ΙΕΕΕ 802.1Χ 

NAI  

11 Υποστηρίζει δροµολόγηση IPV4, IPV6 NAI  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας εφ’ όρου ζωής (Limited or 
unlimited lifetime warranty) NAI  

 

 

 

 

Πίνακας 19: Απαραίτητες προδιαγραφές για SWITCH 16-port 10/100/1000  

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

SWITCH 16-port 10/100/1000    
Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Ποσότητα  2 
2 Τύπος switch unmanaged  
3 Τύπος εγκατάστασης Σε ικρίωµα (Rack)  

4 Να συµπεριλαµβάνεται kit/βίδες και όλα τα απαραίτητα 
για τοποθέτηση σε rack NAI  

5 Αριθµός RJ-45 θυρών autosensing 10/100/1000 
(Ethernet) ≥ 16  

6 Switching/Routing Capacity ≥ 32 Gbps  
7 Ύψος µονάδας για τοποθέτηση σε rack 1U  

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας εφ’ όρου ζωής (Limited or 
unlimited lifetime warranty) NAI  
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Πίνακας 20: Απαραίτητες προδιαγραφές για SWITCH 16-port Managed 10/100/1000  

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

SWITCH 16-port Managed 10/100/1000    
A/A Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Ποσότητα  2 
2 Τύπος switch Managed  
3 Τύπος εγκατάστασης Σε ικρίωµα (Rack)  

4 Να συµπεριλαµβάνεται kit/βίδες και όλα τα απαραίτητα 
για τοποθέτηση σε rack NAI  

5 Αριθµός RJ-45 θυρών autosensing 10/100/1000 
(Ethernet) ≥ 16  

6 Προτεραιοποίηση κίνησης µέσω IEEE 802.1p NAI  
7 Υποστήριξη VLAN NAI  

8 ∆ιαχείριση µε ασφαλή τρόπο (λ.χ. Secure HTTP και/ή 
SSH) NAI  

9 Forwarding rate ≥ 22 Mpps  
10 Ύψος µονάδας για τοποθέτηση σε rack 1U  

11 Εγγύηση καλής λειτουργίας εφ’ όρου ζωής (Limited or 
unlimited lifetime warranty) NAI  

 

 

 

 

Πίνακας 21: Απαραίτητες προδιαγραφές για SWITCH 24-port Managed 10/100/1000 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

SWITCH 24-port Managed 10/100/1000    
A/A Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

1 Ποσότητα  3 
2 Τύπος switch Managed  
3 Τύπος εγκατάστασης Σε ικρίωµα (Rack)  

4 Να συµπεριλαµβάνεται kit/βίδες και όλα τα απαραίτητα 
για τοποθέτηση σε rack NAI  

5 Αριθµός RJ-45 θυρών auto-sensing 10/100/1000 
(Ethernet) ≥ 24  

6 ∆ιαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες τύπου Gigabit Combo 
Ports (2 Gbit Ethernet ports / 2 SFP ports) ΝΑΙ  

7 Προτεραιοποίηση κίνησης µέσω IEEE 802.1p NAI  
8 Υποστήριξη VLAN NAI  

9 ∆ιαχείριση µε ασφαλή τρόπο (λ.χ. Secure HTTP και/ή 
SSH) NAI  

10 Switching/Routing Capacity ≥ 12Gbps  
11 Ύψος µονάδας για τοποθέτηση σε rack 1U  

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας εφ’ όρου ζωής (Limited or 
unlimited lifetime warranty) NAI  

 

 

 

 

 

Πίνακας 22: Απαραίτητες προδιαγραφές για SWITCH 48-port Managed 10/100/1000, 4SFP 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

SWITCH 48-port Managed 10/100/1000, 4SFP     
A/A Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

1 Ποσότητα  1 3 
2 Τύπος Switch Managed   
3 ∆υνατότητα τοποθέτησης σε rack (EIEA 19”) ΝΑΙ   
4 Ύψος µονάδας για τοποθέτηση σε rack 1U   
5 ∆ιαθέτει τουλάχιστον  48GE θύρες RJ45  10/100/1000 NAI   
6 ∆ιαθέτει τουλάχιστον δύο combo ports (RJ45 & SFP) ΝΑΙ   
7 ∆ιαθέτει τουλάχιστον δύο 10Gb ports (SFP+) ΝΑΙ   
8 Mac Address ≥ 15000   
9 CPU memory DRAM ≥ 128 MB   
10 Forwarding rate ≥ 100 Mpps   
11 Switching/Routing Capacity ≥136Gbps   
12 Υποστηριζόµενα ενεργά VLAN (IEEE 802.1Q) ≥ 800   
13 Υποστηρίζει Auto Voice VLAN NAI   
14 Υποστηρίζει δροµολόγηση IPV4, IPV6 NAI   
15 Είναι διαχειρίσιµο µέσω WEB interface & Telnet NAI   
16 Υποστηρίζει SNMP v1, v2c, v3 NAI   

17 Εγγύηση καλής λειτουργίας εφ’ όρου ζωής (Limited or 
unlimited lifetime warranty) NAI   

 

 

 

ΟΜΑ∆Α 1 (Πίνακας 23 – Πίνακας 24) 
ΟΜΑ∆Α 1 - Πίνακας 23: Απαραίτητες προδιαγραφές Συστήµατα ∆ικτυακής Αποθήκευσης – NAS 
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες για την υποβολή των 

προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Συστήµατα ∆ικτυακής Αποθήκευσης – NAS       

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού       

1 Ποσότητα 12 6 3 1 1 2 
2 Αριθµός δίσκων που περιέχει 0      
3 Μέγιστος αριθµός δίσκων ≥ 4      
 
4 Είδος δίσκων 3.5” SATA 3 / SATA 2      

5 Μνήµη RAM ≥ 1Gbyte      

6 Να υποστηρίζονται οι λειτουργίες RAID 0 
(striping) και RAID 1 (mirroring) ΝΑΙ      

7 Υποστήριξη προσθαφαίρεσης δίσκων κατά 
τη λειτουργία (hot swappable) ΝΑΙ      

8 Λειτουργία σε περιβάλλον Active Directory ΝΑΙ      
9 Λειτουργία iSCSI ΝΑΙ      

10 Κοινή χρήση δίσκων µέσω NFS ΝΑΙ      

11 Τύπος σύνδεσης δικτύου ≥ Gigabit Ethernet 
(RJ45) 

     

12 Αριθµός προσαρµογέων δικτύου ≥ 2      

13 Λειτουργία προσαρµογέων δικτύου σε 
λειτουργία teaming ΝΑΙ      

14 Λειτουργία προσαρµογέων δικτύου σε 
λειτουργία failover ΝΑΙ      

15 Εγγύηση ≥ 2 έτη      
 

ΟΜΑ∆Α 1 - Πίνακας 24: Απαραίτητες προδιαγραφές για Σκληροί ∆ίσκοι Συστήµατος ∆ικτυακής Αποθήκευσης – NAS 
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

Α/Α Σκληροί ∆ίσκοι Συστήµατος ∆ικτυακής 
Αποθήκευσης – NAS      

 Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού      
1 Ποσότητα 40 24 6 4 6 
2 Χωρητικότητα ≥ 2ΤB     
3 Φυσικό µέγεθος 3.5”     
4 Ταχύτητα περιστροφής ≥ 7200 rpm     
5 Πρωτόκολλο επικοινωνίας ≥ SATA3 (≥ 6 Gbps)     
6 Μνήµη Buffer ≥ 64ΜΒ     
7 Σχεδιασµένο για χρήση σε συστήµατα NAS ΝΑΙ     

8 
Υποστήριξη επαναφοράς από σφάλµατα 
περιορισµένου χρόνου - time limited error 

recovery (TLER) 
ΝΑΙ     

9 Συµβατότητα µε το προσφερόµενο στην 
παρούσα προκήρυξη σύστηµα NAS NAI     

10 Εγγύηση ≥ 5 έτη     

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 25: Απαραίτητες προδιαγραφές για USB TOKENS Α∆∆Υ (Ασφαλής ∆ιάταξη ∆ηµιουργίας Υπογραφής) 
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για 
την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕ 
ΠΕΛΛΑΣ 

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

USB TOKENS Α∆∆Υ 
(Ασφαλής ∆ιάταξη ∆ηµιουργίας Υπογραφής)   

     

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού        

1 Ποσότητα  150 55 50 20 40 200 

2 Πιστοποίηση ασφάλειας 

≥ FIPS 
140-1 level 
2, CC EAL 

4+ 

 
     

3 Υποστήριξη PKCS #11 εφαρµογής διαχείρισης 
(v2.01) 

ΝΑΙ       

4 Συµβατότητα µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού 
ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. SafeNet eToken Pro 

ΝΑΙ       

5 

Συµβατό µε USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριµένα να 
υποστηρίζει τα ακόλουθα: 

• Ψηφιακές υπογραφές RSA µε µήκος κλείδας 
µέχρι 2048 bits 

• ∆ηµιουργία ζευγών κλειδιών RSA µήκους 
µέχρι 2048 (µέγιστος αποδεκτός χρόνος 
δηµιουργίας 30 sec) µε γεννήτορα 
πραγµατικών τυχαίων αριθµών 

• Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση µε 
τον αλγόριθµο 3DES 

• Υποστήριξη του αλγορίθµου SHA-1 
• Συµµετρική κρυπτογραφία DES and Triple 

DES (56, 112 and 168 bit key length) 
• ∆ηµιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδοµένων, 

κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 
RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS 

ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για 
την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕ 
ΠΕΛΛΑΣ 

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

USB TOKENS Α∆∆Υ 
(Ασφαλής ∆ιάταξη ∆ηµιουργίας Υπογραφής)   

     

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού        

• EEPROM µεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes 
• Το λογισµικό και η εφαρµογή διαχείρισης να 

υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS-Windows 
XP και νεότερο, Linux / Unix και MAC-OS 

6 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών NAI       

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α 2 (Πίνακας 26-27-28-29-30-31-32) και  9-10(από τους Πίνακες του Λογισµικού) 

ΟΜΑ∆Α 2 - Πίνακας 26: Απαραίτητες προδιαγραφές για Σύστηµα Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup Library) 

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
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Α/Α Σύστηµα αντιγράφων ασφαλείας (Backup Library)   

1 Γενικά Χαρακτηριστικά   

1.1 
Σκοπός της συσκευής αποτελεί η λήψη αντιγράφων ασφαλείας µε σκοπό 
την αποµάκρυνση τους από το χώρο του datacenter. Να αναφερθεί 

µοντέλο και εταιρεία κατασκευής. 
ΝΑΙ  

1.2 Ποσότητα  1 

1.3 Ultrium LTO-6 tape format τουλάχιστον ΝΑΙ  

1.4 Αριθµός εγκατεστηµένων drives ≥1  

1.5 Μέγιστος αριθµός κασετών που µπορούν να φιλοξενηθούν – να γίνει 
αναφορά και στον τρόπο επέκτασης τους, ≥24  

1.6 ∆υνατότητα επέκτασης της προσφερόµενης βιβλιοθήκης tape drives NAI  

1.7 ∆υνατότητα επέκτασης της προσφερόµενης βιβλιοθήκης tape media slots ΝΑΙ  

2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά   

2.1 Χωρητικότητα του µέσου αποθήκευσης χωρίς συµπίεση ≥ 2.500 GB  

2.2 Χωρητικότητα του µέσου αποθήκευσης µετά από συµπίεση ≥ 6.000 GB  

2.3 ∆υνατότητα συµπίεσης από το υλικό ΝΑΙ  

2.4 ∆υνατότητα προσθήκης επιπλέον οδηγών ταινιών ΝΑΙ  

2.5 Υποστηριζόµενο Data Transfer Rate ανά drive (υπό συµπίεση 2,5:1) 
≥ 350MB/sec 

 
 

2.6 Εγκατάσταση σε rack (αυτό που θα προσφερθεί µε βάσει στις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη) ΝΑΙ  

2.7 Σύνδεση µέσω Fiber (FC) στο SAN µέσω των υπαρχόντων HP AM866A 
SAN Switches ΝΑΙ  

2.8 Nα προσφερθεί redundant τροφοδοτικό NAI  

3 Γενικές απαιτήσεις   

3.1 Να προσφερθούν τριάντα (30) tape cartridges και δύο (2) cleaning tapes ΝΑΙ  
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3.2 Ύψος σε rack units (RU). Να αναφερθεί ΝΑΙ  

3.3 Εγγύηση 3 έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία ΝΑΙ  

 

 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 2 - Πίνακας 27: Απαραίτητες προδιαγραφές για Σύστηµα Αποθήκευσης ∆εδοµένων (Storage) 
 

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή 
των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Α/Α Σύστηµα Αποθήκευσης δεδοµένων (Storage)   

1 Γενικά Χαρακτηριστικά   

1.1 
Σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων (SAN storage) συµβατό µε το HP Blade 

Enclosure C7000 
ΝΑΙ  

1.2 Ποσότητα  1 

1.3 Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής. ΝΑΙ  

1.4 

Το µοντέλο και τα βασικά τµήµατα της συστοιχίας αποθήκευσης θα πρέπει να 
βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγµή 
υποβολής της προσφοράς. ∆ηλαδή δεν πρέπει να έχει σταµατήσει η 

παραγωγή τους ή να βρίσκονται σε κατάσταση End Of Life 

ΝΑΙ  

1.5 
Το προσφερόµενο σύστηµα να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής 

διαθεσιµότητας χωρίς κανένα µοναδικό σηµείο αστοχίας  (πχ διπλοί ελεγκτές, 
διπλά τροφοδοτικά κτλ) 

NAI  

1.6 
Τύπος σασί rack mounted, για ενσωµάτωση σε ικρίωµα 19’’ (rack) Να 

αναφερθεί το συνολικό µέγεθος της µονάδας σε U (rack units) ΝΑΙ  

2 Υποστηριζόµενες πλατφόρµες λειτουργικών συστηµάτων   
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2.1 

Τεκµηριωµένη υποστήριξη διασυνδεσιµότητας ετερογενών λειτουργικών 
συστηµάτων όπως: 

� Windows 2008/2012/2016 
� Linux 

� VMware 
� SuSE SLES 

Αναφέρατε άλλα υποστηριζόµενα λειτουργικά 

ΝΑΙ  

3 Ελεγκτές ∆ίσκων / Controllers   

3.1 
Να αναφερθεί ο αριθµός, ο τύπος και η αρχιτεκτονική (π.χ. επεξεργαστές, 
διασύνδεση-επικοινωνία µε εξυπηρετητές/δίσκους, κλπ) των ελεγκτών στην 

προσφερόµενη σύνθεση 
ΝΑΙ  

3.2 
Το λογισµικό των ελεγκτών θα πρέπει να αναβαθµίζεται δυναµικά χωρίς τη 

διακοπή λειτουργίας του συστήµατος 
NAI  

3.3 Λειτουργία Failover σε περίπτωση βλάβης του ελεγκτή. ΝΑΙ  

3.4 
Συνολική προσφερόµενη µνήµη Cache (Read/Write). Να αναφερθεί ο τύπος 

της µνήµης και η διάταξη αυτής. ≥ 8GB  

3.5 
Υποστήριξη συστηµάτων ασφάλειας και ακεραιότητας δεδοµένων τύπου 

RAID, κατ’ ελάχιστον όλων των επιπέδων RAID 0,1,5,6,10 και 50 
 

ΝΑΙ 
 

3.6 Μέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων LUNs ≥512  

3.7 Mέγιστο υποστηριζόµενο µέγεθος LUN ≥140TB  

4 Θύρες διασύνδεσης   

4.1 FC 8Gb ή 16Gb πόρτες ≥ 4 NAI  

4.2 iSCSI 1G  ή 10G πόρτες ≥ 4 NAI  

5 ∆ιαθεσιµότητα συστήµατος / Redudancy    

5.1 
Υποστήριξη Redundant/Hot Swap Disks (Να τεκµηριωθεί ο τρόπος µε τον 

οποίο εξασφαλίζεται) ΝΑΙ  

5.2 
Υποστήριξη Redundant/Hot Swap Power Supply (Να τεκµηριωθεί ο τρόπος 

µε τον οποίο εξασφαλίζεται) 
NAI  
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5.3 
Υποστήριξη Redundant/Hot Swap Cooling fan (Να τεκµηριωθεί ο τρόπος µε 

τον οποίο εξασφαλίζεται) NAI  

5.4 Εάν υπάρχουν και άλλα να αναφερθούν NAI  

6 ∆ίσκοι   

6.1 
Να προσφερθούν  δεκαοκτώ (18) ή περισσότεροι δίσκοι τύπου SAS 12G 10k, 

2,5” ΝΑΙ  

6.2 Ζητούµενη χωρητικότητα 2.5”  δίσκων ≥1,2ΤΒ  

6.3 
Να αναφερθεί  η µέγιστη συνολική υποστηριζόµενη χωρητικότητα µε 

επέκταση της προσφερόµενης σύνθεσης. και πώς επιτυγχάνεται (αριθµός και 
τύπος πρόσθετων µονάδων - Expansion boxes, disk shelfs, κλπ) 

ΝΑΙ  

6.4 
Για εξοικονόµηση ενέργειας το σύστηµα θα υποστηρίζει spin down των 

δίσκων όταν δεν χρησιµοποιούνται. ΝΑΙ  

6.5 ∆υνατότητα ορισµού Global Hot Spare δίσκου ΝΑΙ  

7 Χαρακτηριστικά απόδοσης / Έξυπνες λειτουργίες   

7.1 

Το προσφερόµενο αποθηκευτικό σύστηµα να υποστηρίζει τη δυνατότητα 
λειτουργίας αυτόµατης ιεράρχησης πόρων αποθήκευσης  – automated 

storage tiering, ή αντίστοιχης τεχνολογίας αυτόµατης εξυπηρέτησης 
δεδοµένων από το καταλληλότερο τύπου δίσκου (tier) ανάλογα µε την χρήση 
τους και σε επίπεδο block ή σελίδας (page). Τα pools των δίσκων εντός των 
οποίων θα λειτουργεί η αυτόµατη ιεράρχηση θα πρέπει να περιέχουν δίσκους 
από τουλάχιστον δύο ή τρία επίπεδα (tiers). Το κάθε επίπεδο θα πρέπει να 
περιλαµβάνει και µια διαφορετική τεχνολογία δίσκων (SSDs, SAS, NL-SAS). 

ΝΑΙ  

7.2 To προσφερόµενο αποθηκευτικό σύστηµα να υποστηρίζει replication. ΝΑΙ  

7.3 
Το προσφερόµενο αποθηκευτικό σύστηµα να υποστηρίζει  SSDs ως 
δευτερεύουσα προσωρινή µνήµη δεδοµένων για ανάγνωση δεδοµένων 
(Read). Να προσφερθεί αν απαιτείται η σχετική άδεια (SSD Caching). 

ΝΑΙ  

8 Συνθήκες λειτουργίας   

8.1 
Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύµατος (σε W στα 230V) 

σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόµενου συστήµατος ΝΑΙ  
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8.2 
Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερµοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση 

πλήρους φορτίου του προσφερόµενου συστήµατος ΝΑΙ  

9 ∆ιαχείριση   

9.1 
Η διαχείριση του συστήµατος θα πρέπει να µπορεί να γίνεται  µέσω Web 

Browser ΝΑΙ  

9.2 
Υποστήριξη ορισµού λογικών µονάδων/συστοιχιών RAID µέσω του 

περιβάλλοντος διαχείρισης ΝΑΙ  

9.3 
Το προσφερόµενο σύστηµα θα προσφέρεται µε άδειες για χρήση snapshots , 

volume copies. NAI  

10 Υποστήριξη   

10.1 
Εγγύηση τρία (3) έτη από την κατασκευάστρια εταιρία on-site  µε απόκριση 
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα που να περιλαµβάνει υλικά και εργασίες µε 

κωδικό του κατασκευαστή. 
ΝΑΙ  

10.2 
Εκπαίδευση στην λειτουργία του νέου storage διάρκειας δύο (2) ηµερών από 

πιστοποιηµένο µηχανικό της κατασκευάστριας εταιρείας 
ΝΑΙ  

10.3 

Migration των υπαρχόντων δεδοµένων από το HP EVA 4400 storage στο 
νέο. 

Το migration θα γίνει µε παρουσία µηχανικών των κατασκευαστριών 
εταιρειών των storages. 

ΝΑΙ  
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ΟΜΑ∆Α 2 - Πίνακας 28: Απαραίτητες προδιαγραφές για Συγκρότηµα Εξυπηρετητών Blades & Blade Enclosure Upgrade 

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Α/Α Συγκρότηµα Εξυπηρετητών Blades & Blade Enclosure Upgrade   

1 Γενικά Χαρακτηριστικά των Blade Servers   

1.1 Oι εξυπηρετητές Blade θα τοποθετηθούν στo υπάρχον HP C7000 blade chassis. ΝΑΙ  

1.2 Να αναγραφεί  το µοντέλο ΝΑΙ  

1.3 Ποσότητα  3 

1.4 

Θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκµηρίωση από τον κατασκευαστή ότι : 

• Το µοντέλο βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική 
στιγµή υποβολής της προσφοράς. 

• ∆εν έχει ανακοινωθεί παύση της  η παραγωγής του  ή κατάσταση End Of 
Life. 

ΝΑΙ  

2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) των Blade Servers   

2.1 Να αναφερθεί ο τύπος CPU (Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής της CPU) ΝΑΙ  

2.2 H κάθε CPU να είναι τεχνολογίας x64 ΝΑΙ  

2.3 Υποστήριξη πολλαπλών CPUs ΝΑΙ  

2.4 Προσφερόµενες CPU ≥2  

2.5 Προσφερόµενοι επεξεργαστικοί πυρήνες (cores) για κάθε CPU ≥18  

2.6 Clock Rate (GHz) ≥2.1  

2.7 cache (MB) ≥45  

3 Κύρια Μνήµη ( Main Memory) των Blade Servers   

3.1 Ελάχιστη Μνήµη ανά εξυπηρετητή ≥128GB  

3.2 Μέγιστη Μνήµη ανά εξυπηρετητή ≥ 512GB  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

3.3 Τεχνική διόρθωση λαθών π.χ ECC ή EDAC να αναφερθεί ΝΑΙ  

4 Yποσύστηµα ∆ίσκων των Blade Servers   

4.1 Τύπος δίσκων τουλάχιστον SAS 6Gb ≥ 10000 RPM hot swap ΝΑΙ  

4.2 Οι δίσκοι θα πρέπει απαραίτητα να είναι hot swap. NAI  

4.3 Υποστηριζόµενη χωρητικότητα  κάθε δίσκου (GB) ≥300 GB  

4.4 Ελεγκτής δίσκων µε υποστήριξη RAID 0 και 1 NAI  

4.5 Αριθµός Προσφερόµενων δίσκων 2  

5 ∆ικτυακή & SAN διασύνδεση  των Blade Servers   

5.1 Προσαρµογείς διασύνδεσης δικτύου (nic) NAI  

5.2 • Αριθµός θυρών ≥2  

5.3 • Τύπος 10G τεχνολογίας NAI  

5.4 Κάθε θύρα θα πρέπει να υποστηρίζει τη δηµιουργία virtual nics σε αριθµό ≥4 ΝΑΙ  

5.5 Κάθε Virtual nic θα µπορεί να οριστεί συγκεκριµένο εύρος ζώνης στην περιοχή 
100Mb έως 10G ΝΑΙ  

5.6 Προσαρµογέας  HBA Gb FC διπλής θύρας συµβατός µε το υπάρχον FC 4Gb 
Pass Thru Interonnect. NAI  

6 Υποστήριξη Mezzanine καρτών εισόδου εξόδου των Blade Servers   

6.1 Αριθµός υποστηριζόµενων υποδοχών Mezzanine. ≥1  

6.2 

Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµοι  τουλάχιστον οι ακόλουθου τύποι Mezzanine 
καρτών από τον κατασκευαστή ή να προσφέρονται συµβατές κάρτες άλλων 

κατασκευαστών κατάλληλες για τον blade server: 

• Προσαρµογέας 10 Gigabit Ethernet 2 θυρών 

• Προσαρµογέας 10 Gigabit Ethernet 2 θυρών τεχνολογίας σύγκλισης 
Προσαρµογέας  HBA Gb FC διπλής θύρας 

ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

7 Υποστηριζόµενα περιβάλλοντα εικονοποίησης (virtualization) των Blade 
Servers   

7.1 Θα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως το λογισµικό εικονοποίησης που 
προσφέρεται στα πλαίσια της προσφερόµενης λύσης. 

 

ΝΑΙ 
 

7.2 Υποστήριξη  VMware NAI  

7.3 Υποστήριξη XenServer ΝΑΙ  

7.4 Υποστήριξη Microsoft® Hyper-V NAI  

8 Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα   

8.1 Microsoft® Windows Server® 2008 ΝΑΙ  

8.2 Microsoft® Windows Server® 2012 ΝΑΙ  

8.3 Microsoft® Windows Server® 2016 NAI  

8.4 Red Hat® Enterprise Linux® ΝΑΙ  

8.5 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) NAI  

8.6 Oracle® Solaris™ ΝΑΙ  

9 Blade Enclosure Upgrade   

9.1 SAN Switch Interconnect 8Gb για το υπάρχον HPE BladeSystem c7000 
Enclosure ΝΑΙ  

9.2 Αριθµός Interconnect για υψηλή διαθεσιµότητα 2  

9.3 Αριθµός ενεργοποιηµένων πορτών ανά interconnect 12  

9.4 Αριθµός short wave 8 Gb SFP ανά interconnect 4  

10 Εγγυήσεις - Εγκαταστάσεις   

10.1 Η εγγύηση του προσφεροµένου εξοπλισµού θα πρέπει να είναι τρία (3) έτη από 
την κατασκευάστρια εταιρία.   
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΝΑΙ 

10.2 Η εγκατάσταση και παραµετροποίηση του προσφεροµένου εξοπλισµού θα 
πρέπει να γίνει από πιστοποιηµένο µηχανικό της κατασκευάστριας εταιρίας. ΝΑΙ  

 
 

ΟΜΑ∆Α 2 - Πίνακας 29: Απαραίτητες προδιαγραφές για SERVER (Rack Mounted Server) 
 

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

    

    

Α/Α SERVER (Rack Mounted Server)   

1 Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1.1 ∆ιακοµιστής (Server) του ιδίου κατασκευαστή µε το σύστηµα αντιγράφων 
ασφαλείας (Backup Library) 

ΝΑΙ  

1.2 Ποσότητα  1 

1.3 

Το µοντέλο θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή 
την χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. ∆ηλαδή δεν πρέπει να 
έχει σταµατήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται σε κατάσταση End Of 

Life 

NAI  

2 Εξυπηρετητής - Server   

2.1 Να αναφερθούν: Τύπος, Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

    

    

Α/Α SERVER (Rack Mounted Server)   

2.2 Ο εξυπηρετητής θα πρέπει  είναι <=2U ΝΑΙ  

2.3 Αριθµός υποστηριζόµενων επεξεργαστών 2  

2.4 Να προσφερθεί επεξεργαστής τεχνολογίας  Intel Xeon  E5-2620v4 ( 
µέγιστο 8-cores) ΝΑΙ  

2.5 Προσφερόµενοι Επεξεργαστές 1  

2.6 Μητρική µε υποστήριξη µέχρι 1TB  µνήµης ΝΑΙ 
 

 

2.7 Προσφερόµενη µνήµη 32GB. ΝΑΙ  

2.8 Να προσφερθούν τουλάχιστον 2 Ethernet θύρες 1Gpbs η κάθε µία ΝΑΙ  

2.9 
Να προσφερθεί FC HBA δύο θυρών συµβατή µε τα υπάρχοντα HP SAN 

Switches AM866A 
NAI  

2.10 Ένα (1) SD slot ΝΑΙ  

2.11 Mέχρι τέσσερις (4) USB 2.0 ΝΑΙ  

2.12 Raid Controller µε υποστήριξη Raid 0/1/5 µε τουλάχιστον 2GB cache ΝΑΙ  

2.13 Υποστήριξη τουλάχιστον 8 θέσεων δίσκων τεχνολογίας Hot Plug. ΝΑΙ  

2.14 Να προσφερθούν δύο (2) δίσκοι τεχνολογίας SAS Hot Plug   
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

    

    

Α/Α SERVER (Rack Mounted Server)   

χωρητικότητας 300GB έκαστος στις 10.000 στροφές. 

2.15 
Να προσφερθούν τρεις (3) δίσκοι τεχνολογίας SAS ( Nearline/MDL) Hot 

Plug χωρητικότητας 2ΤΒ έκαστος στις 7200 στροφές. 
NAI  

2.16 ∆ύο τροφοδοτικά τουλάχιστον 500W εγκατεστηµένα για redundancy ΝΑΙ  

2.17 

Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω τεχνολογίες 

ασφαλείας 

• Power-on password 

• Serial interface control 

• Administrator's password 

ΝΑΙ  

2.18 

Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τα εξής βιοµηχανικά 

πρότυπα 

• ACPI 2.0b Compliant 

• PCIe 3.0 Compliant 

• PXE Support 

• WOL Support 

• USB 3.0 Support 

ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

    

    

Α/Α SERVER (Rack Mounted Server)   

2.19 

∆υνατότητα εξελιγµένου αποµακρυσµένου ελέγχου (τηλεχειρισµού) και  

διαχείρισης και συγκεκριµένα να υποστηρίζονται: 

• Πλήρης αποµακρυσµένος έλεγχος ακόµα και πριν το σύστηµα να 

φορτώσει το λειτουργικό 

• Αποµακρυσµένος έλεγχος της τροφοδοσίας µε δυνατότητα power 

off/on 

• Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας εκκίνησης 

• Remote boot µέσω δικτύου και δυνατότητα εγκατάστασης του 

λειτουργικού µέσω δικτύου 

• Πρόσβαση στην console του λειτουργικού συστήµατος µε 

γραφικό περιβάλλον 

ΝΑΙ  

2.20 

Υποστηρίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω λειτουργικά: 

• Windows server 2008/2012/2016 

• Linux 

• VMware 

NAI  

2.21 

Εγγύηση κατασκευαστή τριών (3) ετών µε απόκριση µηχανικού την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα (NBD on-site) µε κωδικό της κατασκευάστριας 

εταιρείας. 

NAI  
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ΟΜΑ∆Α 2 - Πίνακας 30: Απαραίτητες προδιαγραφές για SERVERS (Rack Mounted Server) 

 

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Α/Α SERVER (Rack Mounted Server)   

1 Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1.1 Ποσότητα  3 

1.2 O server είναι του ίδιου κατασκευαστή µε το σύστηµα αποθήκευσης 
δεδοµένων (SAN storage) που προδιαγράφεται στην παρούσα οµάδα   

1.3 

Το µοντέλο θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή 
την χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. ∆ηλαδή δεν πρέπει να 
έχει σταµατήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται σε κατάσταση End Of 

Life 

NAI  

2 Εξυπηρετητής - Server   

2.1 Να αναφερθούν: Τύπος, Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ  

2.2 Ο εξυπηρετητής θα πρέπει  είναι <=2U ΝΑΙ  

2.3 Αριθµός υποστηριζόµενων επεξεργαστών 2  

2.4 Να προσφερθεί επεξεργαστής τεχνολογίας  Intel Xeon  E5-2620v4 ( 
µέγιστο 8-cores) ΝΑΙ  

2.5 Προσφερόµενοι Επεξεργαστές 1  

2.6 Μητρική µε υποστήριξη µέχρι 3TB  µνήµης ΝΑΙ 
 

 

2.7 Προσφερόµενη µνήµη 32GB. ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Α/Α SERVER (Rack Mounted Server)   

1 Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

2.8 Να προσφερθούν 4 Ethernet θύρες 1Gpbs η κάθε µία ΝΑΙ  

2.9 Ένα (1) SD slot ΝΑΙ  

2.10 Mέχρι τέσσερις (4) USB 2.0 ΝΑΙ  

2.11 Raid Controller µε υποστήριξη Raid 0/1/5 µε τουλάχιστον 2GB cache ΝΑΙ  

2.12 Υποστήριξη τουλάχιστον 8 θέσεων δίσκων τεχνολογίας Hot Plug. ΝΑΙ  

2.13 
Να προσφερθούν δύο (2) δίσκοι τεχνολογίας SAS Hot Plug 

χωρητικότητας 300GB έκαστος στις 10.000 στροφές. 
ΝΑΙ  

2.14 
Να προσφερθούν τρεις (3) δίσκοι τεχνολογίας SAS ( Nearline/MDL) Hot 

Plug χωρητικότητας 1ΤΒ έκαστος στις 7200 στροφές. 
NAI  

2.15 ∆ύο τροφοδοτικά τουλάχιστον 500W εγκατεστηµένα για redundancy ΝΑΙ  

2.16 

Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω τεχνολογίες 

ασφαλείας 

• Power-on password 

• Serial interface control 

• Administrator's password 

ΝΑΙ  

2.17 
Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τα εξής βιοµηχανικά 

πρότυπα 
ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Α/Α SERVER (Rack Mounted Server)   

1 Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

• ACPI 2.0b Compliant 

• PCIe 3.0 Compliant 

• PXE Support 

• WOL Support 

• USB 3.0 Support 

2.18 

∆υνατότητα εξελιγµένου αποµακρυσµένου ελέγχου (τηλεχειρισµού) και  

διαχείρισης και συγκεκριµένα να υποστηρίζονται: 

• Πλήρης αποµακρυσµένος έλεγχος ακόµα και πριν το σύστηµα να 

φορτώσει το λειτουργικό 

• Αποµακρυσµένος έλεγχος της τροφοδοσίας µε δυνατότητα power 

off/on 

• Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας εκκίνησης 

• Remote boot µέσω δικτύου και δυνατότητα εγκατάστασης του 

λειτουργικού µέσω δικτύου 

Πρόσβαση στην console του λειτουργικού συστήµατος µε γραφικό 

περιβάλλον 

ΝΑΙ  

2.19 
Υποστηρίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω λειτουργικά: 

• Windows server 2008/2012/2016 
NAI  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Α/Α SERVER (Rack Mounted Server)   

1 Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

• Linux 

• VMware 

2.20 

Εγγύηση κατασκευαστή τριών (3) ετών µε απόκριση µηχανικού την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα ( NBD on-site ) µε κωδικό της κατασκευάστριας 

εταιρείας. 

NAI  

ΟΜΑ∆Α 2 - Πίνακας 31: Απαραίτητες προδιαγραφές για KVM USB SWITCH 16 port 
 

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

KVM USB SWITCH 16 port   

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Να αναφερθούν: Τύπος, Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ  

2 Το KVM switch είναι του ίδιου κατασκευαστή µε το σύστηµα 
BladeSystem HP C7000 

ΝΑΙ  

3 Ποσότητα  1 

4 ∆υνατότητα σύνδεσης µε τουλάχιστον 16 server ΝΑΙ  

5 Υποστηρίζει (απ΄ευθείας ή µε χρήση µετατροπέων) διασύνδεση µε 
server µέσω θυρών USB και PS/2 

ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

KVM USB SWITCH 16 port   

6 Πρόσβαση ελεγχόµενη µε κωδικό ΝΑΙ  

7 Υποστηρίζεται αποµακρυσµένη διαχείριση του KVM µέσω web 
interface 

ΝΑΙ  

8 Θύρες διασύνδεσης χρηστών µε δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης 
τους 

≥2  

9 Υποστηρίζει εµφάνιση στην οθόνη στοιχείων που σχετίζονται µε 
τους συνδεδεµένους server (π.χ. όνοµα server) 

ΝΑΙ  

10 ∆υνατότητα διασύνδεσης µε Blade Servers (HP C7000) µέσω της 
µπροστινής διαγνωστικής θύρας 

ΝΑΙ  

11 

Το µοντέλο θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή την χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. 
∆ηλαδή δεν πρέπει να έχει σταµατήσει η παραγωγή του ή να 

βρίσκεται σε κατάσταση End Of Life 

NAI  

12 ∆υνατότητα πλευρικής στήριξης σε rack µε κατάλληλες υποδοχές ΝΑΙ  

13 Καλώδια VGA/Keyb/Mouse για σύνδεση µε servers ≥15  

14 Καλώδιo VGA/Keyb/Mouse για σύνδεση µε BladeServers C7000 ≥1  
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ΟΜΑ∆Α 2 - Πίνακας 32: Απαραίτητες προδιαγραφές για Rack Mounted Console Kit 
 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή 

των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

Rack Mounted Console Kit    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    

1 Αριθµός Μονάδων  1  

2 Η µονάδα είναι του ίδιου κατασκευαστή µε το KVM switch της 
ίδια οµάδας 

ΝΑΙ   

3 

Το µοντέλο θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή την χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. 
∆ηλαδή δεν πρέπει να έχει σταµατήσει η παραγωγή του ή να 

βρίσκεται σε κατάσταση End Of Life 

NAI   

4 Χώρος που καταλαµβάνει στο rack 1U   

5 LCD Size ≥17’’   

6 Εγγύηση τρία (3) έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία. ΝΑΙ   

 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 2 - Πίνακας 9 Λογισµικού: Απαραίτητες προδιαγραφές για Αναβάθµιση λογισµικού virtualization 
 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή 

των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
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Αναβάθµιση λογισµικού virtualization    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    

1 VMw vSph EssPlus Kit 6P 3yr SW  1  

 
 
 

ΟΜΑ∆Α 2 - Πίνακας 10 Λογισµικού: Απαραίτητες προδιαγραφές για Λειτουργικό Σύστηµα για Server 
 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή 

των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

Λειτουργικό Σύστηµα για Server    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού    

1 WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic  32  

 

 

 

 

Πίνακας 33: Απαραίτητες προδιαγραφές για UPS 1500 VA µε αυτονοµία σε πλήρη ισχύ>6,5 min 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 

υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
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UPS 1500 VA µε αυτονοµία σε πλήρη ισχύ>6,5 min    

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού   

1 Ποσότητα  6 

2 Τεχνολογία Line Interactive  

3 Ονοµαστική ισχύς 1500 VA  

4 Πραγµατική ισχύς ≥ 850 W  

5 Τάση εισόδου Τουλάχιστον 180-260 V  

6 Τάση εξόδου 220-230V καλύτερο από ± 5%  

7 Χρόνος µεταγωγής ≤ 6 ms  

8 Έξοδοι ≥ 4 IEC320C13  

9 Αυτονοµία ≥ 3 λεπτά (µέγιστη ισχύς)  

10 Προστασία Τηλεφωνικής 
Γραµµής/Modem/fax 

 

11 Θύρα επικοινωνίας USB  

12 Πιστοποιήσεις CE, Energy Star  

13 Εγγύηση ≥ 2 Χρόνια  

 

 

 

 

Πίνακας 34: Απαραίτητες προδιαγραφές για UPS 1500VA 
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

 
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

UPS 1500VA     

Α/Α Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού     

1 Ποσότητα  10 20 6 

2 Τεχνολογία Line Interactive    

3 Ονοµαστική ισχύς 1500 VA    

4 Πραγµατική ισχύς ≥ 800 W    

5 Τάση εισόδου Τουλάχιστον 180-260 V    

6 Τάση εξόδου 220-230V καλύτερο από ± 10%    

7 Χρόνος µεταγωγής ≤ 6 ms    

8 Έξοδοι ≥ 2 σούκου & ≥ IEC320C13    

9 Αυτονοµία ≥ 3 λεπτά (µέγιστη ισχύς)    

10 Προστασία 
Βραχυκύκλωµα και υπερφόρτωση, γρήγορη 

εκφόρτιση µπαταρίας, υπερφόρτιση µπαταρίας,  
Τηλεφωνικής Γραµµής/Modem/fax 

   

11 Θύρα επικοινωνίας USB    

12 Πιστοποιήσεις CE, Energy Star    

13 Εγγύηση ≥ 2 Χρόνια    
 

 

Πίνακας ΙΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 

Α/Α ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ 

ΠΕ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕ 
ΠΕΛΛΑΣ 

ΠΕ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 
GR for PC  10  5 1 3     

2 MICROSOFT OFFICE HOME & BUSSINESS 
2016 for PC      40   3     

3 Autocad LT (2D) 2017 Annual Subscription 
License      5     4   

4 Autocad 3D  3           

5 GStarCAD 3D Pro      5  3       

6 ArcGIS BASIC      1         

8 Windows Pro 10, 32/64bit, Greek, DSP   20  8   10 12 25 

11 Upgrade BackupExec  2012 στην τελευταία 
έκδοση 1             

14 Highcharts βιβλιοθήκη γραφηµάτων (Single 
Developer, unlimited sites)  1             

17 Microsoft Server Dvc Cals 2016  100             

18 Aruba IMC NTA SW Mod w/5-node E-LTU  1       

19 
Aruba 3Y FC NBD IMC NTA SW ModE-LTU 
SVC  [for JH706AAE]  1       

 

 

Πίνακας 7: Απαραίτητες προδιαγραφές για Λογισµικό ANTIVIRUS (PC+server, central management, 1 year) 
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 

Α/Α Λογισµικό ANTIVIRUS (PC+server, central management, 1 year)    

 Ποσότητα  170 176 

 1 Γενικά    

1.1 
Για την προστασία από κακόβουλο λογισµικό στους σταθµούς εργασίες και τους 
εξυπηρετητές θα προσφερθούν άδειες αντιικών χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους ΝΑΙ   

1.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και ο τύπος NAI   

1.3 

Το προσφερόµενο λογισµικό και οι προσφερόµενες άδειες χρήσης θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τις εξής πλατφόρµες λειτουργικών συστηµάτων: 
- Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 
- Microsoft Windows Server 2003(R2), 2008(R2), 2012(R2), 2016 
- Linux µε kernel 2.6.x και νεότερα 
- Mac OS X 
- Android 4 ή νεότερο 

ΝΑΙ   

1.4 

Η προσφερόµενη λύση θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τα Windows XP Service 
Pack 3 τουλάχιστον έως και τις 31/12/2018. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει κάτι 
τέτοιο άµεσα από τα φύλλα προδιαγραφών, να παρασχεθεί αιτιολογία του 
προσφέροντα σε συνδυασµό µε αναφορές από τη σχετική τεκµηρίωση του 
προϊόντος, από την οποία να προκύπτει επαρκώς ότι η προσφερόµενη λύση θα 
υποστηρίζει πλήρως τα Windows XP Service Pack 3 τουλάχιστον έως και τις 
31/12/2018 

ΝΑΙ   

1.5 

Σε λήξη της παρεχόµενης άδειας χρήσης δε θα τερµατιστεί η λειτουργία του 
προϊόντος αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί, έστω και χωρίς ενηµερώσεις των 
βάσεων υπογραφών και/η χωρίς ενηµερώσεις από το cloud, ακόµα και αν η άδεια 
χρήσης δεν ανανεωθεί 

ΝΑΙ   

1.6 
Σε λήξη της παρεχόµενης άδειας χρήσης η λειτουργία του προϊόντος θεωρείται ότι 
είναι πλήρως νόµιµη, ακόµα και αν η άδεια χρήσης δεν ανανεωθεί 

ΝΑΙ   

 2 Εξειδίκευση των απαιτήσεων προστασίας    
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 

Α/Α Λογισµικό ANTIVIRUS (PC+server, central management, 1 year)    

2.1 
∆υνατότητα ανίχνευσης και καθαρισµού όλων των τύπων απειλών: viruses, trojans, 
dialers, spyware, jokes, hoaxes 

ΝΑΙ   

2.2 
∆υνατότητα αυτόµατης ανίχνευσης & καθαρισµού των προαναφερθέντων απειλών 
σε πραγµατικό χρόνο 

ΝΑΙ   

2.3 
∆υνατότητα επιλογής ανίχνευσης malware σε δικτυακές τοποθεσίες, είτε 
κατ'επιλογή, είτε συνεχώς 

ΝΑΙ   

2.4 
Να παρέχεται λειτουργικότητα προσπέλασης συννέφου (cloud) για αµεσότερη 
προστασία από νέες απειλές 

ΝΑΙ   

2.5 
Υποστήριξη τεχνολογιών Advanced heuristics/DNA/Smart Signatures για 
δυνατότητα ανίχνευσης άγνωστων ιών 

ΝΑΙ   

2.6 ∆υνατότητα για host intrusion prevention system ΝΑΙ   

2.7 
∆υνατότητα προστασίας σε δικτυακό επίπεδο µε client based Firewall, µε 
δυνατότητα φιλτραρίσµατος σε επίπεδο θυρών και εφαρµογών σε 
εισερχόµενες και εξερχόµενες συνδέσεις 

ΝΑΙ   

2.8 
∆υνατότητα επαναφοράς των αρχείων υπογραφών σε προηγούµενη έκδοση του 
(rollback) µε ταυτόχρονη παύση των ενηµερώσεων, επιλέγοντας το κεντρικά ή 
απευθείας από τον πελάτη 

ΝΑΙ   

2.9 
∆υνατότητα να µπορεί να γίνει ένας πελάτης, εξυπηρετητής ενηµερώσεων για τους 
υπόλοιπους υπολογιστές του δικτύου χωρίς την εγκατάσταση κονσόλας διαχείρισης 
του προγράµµατος ή άλλου λογισµικού 

ΝΑΙ   

2.10 ∆υνατότητα για SSL/TLS filtering στα πρωτόκολλα HTTPS, IMAPS, POP3S ΝΑΙ   

2.11 
∆υνατότητα εξαγωγής των ρυθµίσεων ενός client σε αρχείο και εισαγωγής των 
ρυθµίσεων σε άλλον client από το ίδιο αρχείο. 

ΝΑΙ   

2.12 

Να υπάρχει ενσωµατωµένη εφαρµογή που να καταγράφει την κατάσταση του 
συστήµατος (εφαρµογές, processes, services κ.α) – κατόπιν εντολής τοπικά ή από 
την κονσόλα - σε µία χρονική στιγµή (snapshot) και να αποθηκεύει τα 
αποτελέσµατα για σύγκριση τους µε την κατάσταση του συστήµατος από 

ΝΑΙ   
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 

Α/Α Λογισµικό ANTIVIRUS (PC+server, central management, 1 year)    

διαφορετική χρονική στιγµή. 

2.13 
Παροχή Bootable Media που να περιέχει το antivirus ώστε να δίνει τη δυνατότητα 
για καθαρισµό του συστήµατος χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει το λειτουργικό 
σύστηµα 

ΝΑΙ   

2.14 
∆υνατότητα µπλοκαρίσµατος όλων των σελίδων του Internet σε έναν υπολογιστή 
καθώς και διαχείριση των σελίδων που µπορούν να είναι διαθέσιµες στο χρήστη 
ανά κατηγορία, π.χ. αποτροπή επίσκεψης σε σελίδες social media, streaming videos. 

ΝΑΙ   

2.15 ∆υνατότητα ανίχνευσης και αποτροπής botnet malware ΝΑΙ   

 3 Απαιτήσεις αποµακρυσµένης και κεντρικής διαχείρισης    

3.1 Κεντρική διαχείριση όλων των Antivirus των σταθµών εργασίας / server ΝΑΙ   

3.2 
Η διαχείριση να µπορεί να πραγµατοποιηθεί από απόσταση, µε χρήση µόνο ενός 
Web Browser 

NAI   

3.3 
Υποστήριξη πολλαπλών οµάδων και υπο-οµάδων µε δυνατότητα εφαρµογής 
διαφορετικών πολιτικών για κάθε περίπτωση 

ΝΑΙ   

3.4 
∆υνατότητα για οµάδες διαχείρισης µε βάση ιδιότητες υπολογιστών, π.χ. αυτόµατη 
οµαδοποίηση υπολογιστών µε Windows XP 

ΝΑΙ   

3.5 
Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας µέσω κεντρικής κονσόλας 
(Remote deployment) 

ΝΑΙ   

3.6 
Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής πακέτου µε το πρόγραµµα προστασίας, 
διαχείρισης, τις αντίστοιχες ρυθµίσεις τους και την άδεια ενεργοποίησης για τοπικές 
εγκαταστάσεις 

ΝΑΙ   

3.7 
Να παρέχεται ξεχωριστό εργαλείο ανίχνευσης τερµατικών και push εγκατάστασης 
του παραπάνω ενιαίου πακέτου 

ΝΑΙ   

3.8 
Επικοινωνία του λογισµικού µόνο µε διευθύνσεις IP, δηλαδή να δουλέψει σε 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες ονοµατοδοσίας (DNS servers) 

ΝΑΙ   

3.9 Να µπορεί να γίνει αυτόµατη ανίχνευση των υπολογιστών που βρίσκονται στο ΝΑΙ   
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 

Α/Α Λογισµικό ANTIVIRUS (PC+server, central management, 1 year)    

τοπικό δίκτυο, ακόµα κι αν αυτά δεν ανήκουν σε Active Directory 

3.10 
Να µπορεί να γίνει εισαγωγή λίστας των υπολογιστών του δικτύου µε τη χρήση 
CSV αρχείου 

ΝΑΙ   

3.11 
Να διασφαλίζεται η ασφαλής επικοινωνία των εξυπηρετητών αντι-ιικού και των 
πελατών του (λ.χ. µέσω certificate) 

ΝΑΙ   

3.12 
Να µπορεί να γίνει ενεργοποίηση σε δίκτυο χωρίς σύνδεση στο Ιnternet (offline 
activation) 

ΝΑΙ   

3.13 
Να γίνεται ενηµέρωση από το Internet από κεντρικό σηµείο από το οποίο στην 
συνέχεια θα ενηµερωθούν όλοι οι σταθµοί εργασίας και servers του δικτύου 

ΝΑΙ   

3.14 
Τα αντι-ιικά να µπορούν να λάβουν αρχεία υπογραφών µέσω HTTP proxy cache, µε 
αυτόµατη παράκαµψή του σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµος 

ΝΑΙ   

3.15 
Να περιλαµβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν υπάρχουν ενηµερώσεις για το 
λειτουργικό σύστηµα, καθώς και η δυνατότητα να δοθεί εντολή ενηµέρωσης 
λειτουργικού συστήµατος 

ΝΑΙ   

3.16 
Παρακολούθηση όλων των πελατών και παραγωγή αναφορών και στατιστικών σε 
πολλές µορφές (Προγραµµατισµένα email, PDF, PS, CSV, γραφικές παραστάσεις) 

ΝΑΙ   

3.17 

Ο εξυπηρετητής διαχείρισης να µπορεί να γίνει εγκατάσταση µε τις παρακάτω 
µεθόδους. 
α) Αυτοµατοποιηµένα µε τη µορφή Wizard 
β) Χειροκίνητα, εκτελώντας ανεξάρτητα τα τµήµατα της εγκατάστασης 
γ) Ως Virtual Appliance, µε τη µορφή προρυθµισµένου VM 

ΝΑΙ   

3.18 
Ο εξυπηρετητής διαχείρισης να µπορεί να εγκατασταθεί πλήρως πάνω σε σύστηµα 
Linux ή FreeBSD 

ΝΑΙ   

3.19 
Η εγκατάσταση της βάσης δεδοµένων της κονσόλας θα πρέπει να µπορεί να γίνεται 
σε ένα υπολογιστή οπουδήποτε στο εσωτερικό δίκτυό µας 

ΝΑΙ   

3.20 
Να παρέχεται εργαλείο ελέγχου κατάστασης αδειών και αριθµού ενεργοποιήσεων, 
ακόµα κι αν αυτές έχουν γίνει εκτός της κεντρικής κονσόλας (stand alone 

ΝΑΙ   
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 

Α/Α Λογισµικό ANTIVIRUS (PC+server, central management, 1 year)    

εγκαταστάσεις) 

3.21 
Να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης Android και iOS συσκευών µέσω της ίδιας 
κονσόλας 

ΝΑΙ   

3.22 
Να παρέχεται η δυνατότητα προστασίας µηχανηµάτων σε περιβάλλον VMWare 
χωρίς εγκατάσταση λογισµικού αντι-ιικής προστασίας στο λειτουργικό σύστηµα του 
εικονικού µηχανήµατος 

ΝΑΙ   

3.23 
Η είσοδος στην κονσόλα διαχείρισης να µπορεί να κλειδωθεί µε πιστοποίηση 
διπλού παράγοντα (2-factor authentication) 

ΝΑΙ   

3.24 
∆υνατότητα εξαγωγής των logs και events σε εξωτερικό σύστηµα Syslog/SIEM µε 
την υποστήριξη του IBM QRadar 

ΝΑΙ   

3.25 
Η διαπροσωπεία του αντι-ιικού για σταθµούς εργασίας, καθώς και η διαπροσωπεία 
του εξυπηρετητή διαχείρισης, να διατίθενται και στην Ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ   
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Πίνακας 12: Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για Postgresql  

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση 

ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για Postgresql 
  

 Ποσότητα  4 

Α/Α Γενικά   

1 Εκτέλεση σε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 7 ή νεότερο. ΝΑΙ  

2 Υποστήριξη έκδοσης PostgreSQL 9.0 ή νεότερης. ΝΑΙ  

3 Σύνδεση µε έναν ή περισσότερους PostgreSQL servers και εργαλείο διαχείρισης των συνδέσεων. ΝΑΙ  

4 ∆ιαχείριση (δηµιουργία, επεξεργασία, διαγραφή) των αντικειµένων και των ιδιοτήτων της 
PostgreSQL (πίνακες, όψεις, προσαρµοσµένοι από το χρήστη τύποι δεδοµένων, ακολουθίες, 
συναρτήσεις, κτλ.) µέσω γραφικού περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ  

5 Εργαλείο διαχείρισης των χρηστών και ρόλων. ΝΑΙ  

6 ∆υνατότητες που αφορούν στη γλώσσα PL/PGSQL:   

6.1 Αποσφαλµατωτής (debugger) ΝΑΙ  

6.2 Εργαλείο επεξεργασίας συναρτήσεων (functions) και αποθηκευµένων διαδικασιών (stored 
procedures) 

ΝΑΙ  

6.3 Εκτέλεση των συναρτήσεων ή αποθηκευµένων διαδικασιών µε γραφικό τρόπο και εισαγωγή των 
ορισµάτων από το χρήστη όπου αυτό απαιτείται 

ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση 

ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για Postgresql 
  

7 ∆υνατότητες που αφορούν στα αντίγραφα ασφαλείας:   

7.1 Λήψη αντιγράφου ασφαλείας σε αρχείο απλού κειµένου (plain text) ή συµπιεσµένου σε δυαδική 
µορφή (binary compressed) µέσα από τη διεπαφή του λογισµικού. 

ΝΑΙ  

7.2 Εκτέλεση αρχείου αντιγράφου ασφαλείας για την επαναφορά σε σχήµα ή βάση στο server µέσα 
από τη διεπαφή του λογισµικού. 

ΝΑΙ  

8 Επεξεργασία των δεδοµένων (εισαγωγή νέας γραµµής, επεξεργασία υπάρχουσας, φιλτράρισµα 
εγγραφών, διαγραφή γραµµών) των πινάκων µέσα από γραφικό περιβάλλον. 

ΝΑΙ  

9 Ύπαρξη εργαλείου µοντελοποίησης: ΝΑΙ  

9.1 Υποστήριξη reverse/forward engineering από υπάρχουσα βάση ή σχήµα σε server. ΝΑΙ  

9.2 Αυτόµατη τοποθέτηση των αντικειµένων στο grid. ΝΑΙ  

9.3 Προσθήκη σηµειώσεων, εικόνων ή σχηµάτων σε αντικείµενα στο grid. ΝΑΙ  

9.4 Εκτύπωση του µοντέλου και εξαγωγή σε αρχείο εικόνας (PNG ή JPG) ή αρχείο PDF. ΝΑΙ  

9.5 Συγχρονισµός µοντέλου από υπάρχουσα βάση ή σχήµα σε server. ΝΑΙ  

9.6 Συγχρονισµός υπάρχοντος σχήµατος ή βάσης σε server από µοντέλο. ΝΑΙ  

10 ∆υνατότητες εισαγωγής/εξαγωγής δεδοµένων: ΝΑΙ  

10.1 Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα από αρχείο τύπου TXT ή CSV ΝΑΙ  
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Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση 

ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για Postgresql 
  

10.2 Εξαγωγή δεδοµένων πίνακα σε αρχείο τύπου TXT ή CSV ή αρχείου Ms Excel (XLS/XLSX) ΝΑΙ  

11 Εργαλείο σύνταξης και εκτέλεσης ερωτηµάτων SQL: ΝΑΙ  

11.1 Υποστήριξη αυτόµατης συµπλήρωσης ονοµάτων στηλών πινάκων ή πινάκων κατά την 
πληκτρολόγηση (auto completion) 

ΝΑΙ  

11.2 Εκτέλεση των ερωτηµάτων µέσα από τη διεπαφή του λογισµικού ΝΑΙ  

11.3 Εµφάνιση των αποτελεσµάτων των ερωτηµάτων σε µορφή τύπου πίνακα (grid) και δυνατότητα 
επεξεργασίας των κελιών όπου αυτό είναι εφικτό 

ΝΑΙ  

11.4 Εργαλείο σύνταξης ερωτηµάτων µε γραφικό τρόπο (visual query builder) ΝΑΙ  

12 Εργαλείο επίβλεψης (monitoring) της κατάστασης του server ΝΑΙ  
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Πίνακας 16: Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για MariaDB/MySQL  

 Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση 

ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για MariaDB/MySQL 
  

 Ποσότητα  4 

Α/Α Γενικά   

1 Εκτέλεση σε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 7 ή νεότερο. ΝΑΙ  

2 Υποστήριξη έκδοσης MariaDB 5.3 ή νεότερης και MySQL 5.1 ή νεότερης ΝΑΙ  

3 Σύνδεση µε έναν ή περισσότερους MariaDB/MySQL servers και εργαλείο διαχείρισης των 
συνδέσεων. 

ΝΑΙ  

4 ∆ιαχείριση (δηµιουργία, επεξεργασία, διαγραφή) των αντικειµένων και των ιδιοτήτων της 
MariaDB/MySQL (πίνακες, όψεις, συναρτήσεις, κτλ.) µέσω γραφικού περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ  

5 Εργαλείο διαχείρισης των χρηστών. ΝΑΙ  

6 ∆υνατότητες που αφορούν στα αντίγραφα ασφαλείας:   

6.1 Λήψη αντιγράφου ασφαλείας σε αρχείο απλού κειµένου (plain text) ή συµπιεσµένου σε δυαδική 
µορφή (binary compressed) µέσα από τη διεπαφή του λογισµικού. 

ΝΑΙ  

6.2 Εκτέλεση αρχείου αντιγράφου ασφαλείας για την επαναφορά σε βάση στο server µέσα από τη 
διεπαφή του λογισµικού. 

ΝΑΙ  

7 Επεξεργασία των δεδοµένων (εισαγωγή νέας γραµµής, επεξεργασία υπάρχουσας, φιλτράρισµα 
εγγραφών, διαγραφή γραµµών) των πινάκων µέσα από γραφικό περιβάλλον. 

ΝΑΙ  
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 Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση 

ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για MariaDB/MySQL 
  

8 Ύπαρξη εργαλείου µοντελοποίησης: ΝΑΙ  

8.1 Υποστήριξη reverse/forward engineering από υπάρχουσα βάση σε server. ΝΑΙ  

8.2 Αυτόµατη τοποθέτηση των αντικειµένων στο grid. ΝΑΙ  

8.3 Προσθήκη σηµειώσεων, εικόνων ή σχηµάτων σε αντικείµενα στο grid. ΝΑΙ  

8.4 Εκτύπωση του µοντέλου και εξαγωγή σε αρχείο εικόνας (PNG ή JPG) ή αρχείο PDF. ΝΑΙ  

8.5 Συγχρονισµός µοντέλου από υπάρχουσα βάση σε server. ΝΑΙ  

8.6 Συγχρονισµός υπάρχουσας βάσης σε server από µοντέλο. ΝΑΙ  

9 ∆υνατότητες εισαγωγής/εξαγωγής δεδοµένων: ΝΑΙ  

9.1 Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα από αρχείο τύπου TXT ή CSV ΝΑΙ  

9.2 Εξαγωγή δεδοµένων πίνακα σε αρχείο τύπου TXT ή CSV ή αρχείου Ms Excel (XLS/XLSX) ΝΑΙ  

10 Εργαλείο σύνταξης και εκτέλεσης ερωτηµάτων SQL: ΝΑΙ  

10.1 Υποστήριξη αυτόµατης συµπλήρωσης ονοµάτων στηλών πινάκων ή πινάκων κατά την 
πληκτρολόγηση (auto completion) 

ΝΑΙ  

10.2 Εκτέλεση των ερωτηµάτων µέσα από τη διεπαφή του λογισµικού ΝΑΙ  

10.3 Εµφάνιση των αποτελεσµάτων των ερωτηµάτων σε µορφή τύπου πίνακα (grid) και δυνατότητα ΝΑΙ  
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 Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση 

ΠΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για MariaDB/MySQL 
  

επεξεργασίας των κελιών όπου αυτό είναι εφικτό 

10.4 Εργαλείο σύνταξης ερωτηµάτων µε γραφικό τρόπο (visual query builder) ΝΑΙ  

11 Εργαλείο επίβλεψης (monitoring) της κατάστασης του server ΝΑΙ  
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Πίνακας 15: Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για SQL Server  

 Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για SQL Server 
  

 Ποσότητα  3 

Α/Α Γενικά   

1 Εκτέλεση σε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 7 ή νεότερο. ΝΑΙ  

2 Υποστήριξη έκδοσης SQL Server 2000 ή νεότερης. ΝΑΙ  

3 Σύνδεση µε έναν ή περισσότερους SQL Server servers και εργαλείο διαχείρισης των συνδέσεων. ΝΑΙ  

4 ∆ιαχείριση (δηµιουργία, επεξεργασία, διαγραφή) των αντικειµένων και των ιδιοτήτων του SQL Server 
(πίνακες, όψεις, συναρτήσεις, αποθηκευµένες διαδικασίες, κτλ.) µέσω γραφικού περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ  

5 Εργαλείο διαχείρισης των χρηστών. ΝΑΙ  

6 ∆υνατότητες που αφορούν στα αντίγραφα ασφαλείας:   

6.1 Λήψη αντιγράφου ασφαλείας µέσα από τη διεπαφή του λογισµικού. ΝΑΙ  

6.2 Εκτέλεση αρχείου αντιγράφου ασφαλείας για την επαναφορά σε βάση στο server µέσα από τη 
διεπαφή του λογισµικού. 

ΝΑΙ  

7 Επεξεργασία των δεδοµένων (εισαγωγή νέας γραµµής, επεξεργασία υπάρχουσας, φιλτράρισµα 
εγγραφών, διαγραφή γραµµών) των πινάκων µέσα από γραφικό περιβάλλον. 

ΝΑΙ  

8 Ύπαρξη εργαλείου µοντελοποίησης: ΝΑΙ  
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 Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για SQL Server 
  

8.1 Υποστήριξη reverse/forward engineering από υπάρχουσα βάση σε server. ΝΑΙ  

8.2 Αυτόµατη τοποθέτηση των αντικειµένων στο grid. ΝΑΙ  

8.3 Προσθήκη σηµειώσεων, εικόνων ή σχηµάτων σε αντικείµενα στο grid. ΝΑΙ  

8.4 Εκτύπωση του µοντέλου και εξαγωγή σε αρχείο εικόνας (PNG ή JPG) ή αρχείο PDF. ΝΑΙ  

8.5 Συγχρονισµός µοντέλου από υπάρχουσα βάση σε server. ΝΑΙ  

8.6 Συγχρονισµός υπάρχουσας βάσης σε server από µοντέλο. ΝΑΙ  

9 ∆υνατότητες εισαγωγής/εξαγωγής δεδοµένων: ΝΑΙ  

9.1 Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα από αρχείο τύπου TXT ή CSV ΝΑΙ  

9.2 Εξαγωγή δεδοµένων πίνακα σε αρχείο τύπου TXT ή CSV ή αρχείου Ms Excel (XLS/XLSX) ΝΑΙ  

10 Εργαλείο σύνταξης και εκτέλεσης ερωτηµάτων SQL: ΝΑΙ  

10.1 Υποστήριξη αυτόµατης συµπλήρωσης ονοµάτων στηλών πινάκων ή πινάκων κατά την 
πληκτρολόγηση (auto completion) 

ΝΑΙ  

10.2 Εκτέλεση των ερωτηµάτων µέσα από τη διεπαφή του λογισµικού ΝΑΙ  

10.3 Εµφάνιση των αποτελεσµάτων των ερωτηµάτων σε µορφή τύπου πίνακα (grid) και δυνατότητα 
επεξεργασίας των κελιών όπου αυτό είναι εφικτό 

ΝΑΙ  





 

Σελίδα 113 

 Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Λογισµικό διαχείρισης/ανάπτυξης για SQL Server 
  

10.4 Εργαλείο σύνταξης ερωτηµάτων µε γραφικό τρόπο (visual query builder) ΝΑΙ  

11 Εργαλείο επίβλεψης (monitoring) της κατάστασης του server ΝΑΙ  
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Πίνακας 13: Ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης για εφαρµογές PHP  

 

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 Ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης για εφαρµογές PHP   

 Ποσότητα  2 

Α/Α Γενικά   

1 Εκτέλεση σε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 7 ή νεότερο. ΝΑΙ  

2 Υποστήριξη έκδοσης PHP 5.3 ή νεότερης. ΝΑΙ  

3 Οργάνωση του πηγαίου κώδικα σε έργα (projects). ΝΑΙ  

4 ∆υνατότητες που αφορούν στο συντάκτη (editor) του πηγαίου κώδικα:   

4.1 Αυτόµατη συµπλήρωση κώδικα (auto completion) λαµβάνοντας υπόψη τις ενσωµατωµένες κλάσεις 
της PHP και τις κλάσεις του project. 

ΝΑΙ  

4.2 Αυτόµατη µορφοποίηση του κώδικα σύµφωνα µε τις υποδείξεις του PHP-FIG (PSR-1, PSR-2). ΝΑΙ  

4.3 Υποστήριξη refactoring του κώδικα. ΝΑΙ  

4.4 Υποστήριξη ελέγχου λαθών on the fly. ΝΑΙ  

5 ∆υνατότητες που αφορούν στον αποσφαλµατωτή (debugger):   

5.1 Χρήση οπτικού (visual) αποσφαλµατωτή. ΝΑΙ  
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Πίνακας 13: Ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης για εφαρµογές PHP  

 

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 
 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 
Απαίτηση ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 Ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης για εφαρµογές PHP   

5.2 Παρακολούθηση µεταβλητών (variables). ΝΑΙ  

5.3 Εισαγωγή σηµείων διακοπής (breakpoints). ΝΑΙ  

5.4 Εµφάνιση τιµής έκφρασης (expression) στη στιγµή. ΝΑΙ  

5.5 Υποστήριξη του Xdebug για αποσφαλµάτωση. ΝΑΙ  

6 Ολοκλήρωση µε το σύστηµα διαχείρισης κώδικα Git. ΝΑΙ  

7 Υποστήριξη για την σύνταξη και επεξεργασία αρχείων τύπου HTML, CSS και Javascript. ΝΑΙ  

8 Υποστήριξη για σύνδεση µε βάση δεδοµένων για χρήση απλών λειτουργιών, όπως εµφάνιση του 
σχήµατος µιας βάσης, εκτέλεσης ερωτηµάτων SQL, κτλ.: 

ΝΑΙ  

8.1 Υποστήριξη MySQL/MariaDB. ΝΑΙ  

8.2 Υποστήριξη PostgreSQL. ΝΑΙ  

8.3 Υποστήριξη SQL Server. ΝΑΙ  

9 Ολοκλήρωση µε το εργαλείο διαχείρισης εξαρτήσεων της PHP Composer. ΝΑΙ  

10 Υποστήριξη για ανέβασµα των αρχείων του project µέσω FTP/SSH στο web server. ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας 

που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 

της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις 

εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν 

να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω 

έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο 

PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 

αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 

eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.. Για τη συμπλήρωσή του ισχύουν επιπλέον τα  αναφερόμενα στην 

παράγραφο2.4.3 της διακήρυξης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

........................ 

 

α/α Τμήμα Ονομασία Είδους Τιμή Τεμαχίου 

χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

Τεμαχίων 

Συνολική 

Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

1 1 Η/Υ Intel I3 ή ισοδύναμο 

AMD Ryzen3 

   

2 1 Η/Υ Intel I5 ή ισοδύναμο 

AMD Ryzen3 

   

      

      

      

    Συνολική 

Τιμή 

Τμήματος 

 

    Ολογράφως  

 

Λοιποί όροι της οικονομικής προσφοράς: 

1) Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

2) Η τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή ανά τεμάχιο 

ανεξάρτητα εάν η συνολική τιμή Τμήματος είναι χαμηλότερη της προϋπολογισθείσας 

3) Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1   

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

............... 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ ...... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. 

....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό 

της........ (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) για την υλοποίηση του έργου.............. και για 

κάθε αναβολή αυτού. 

 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των 

μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 

– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 

1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος 

του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία 

που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 

διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ 

εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ 

εσάς του ποσού της εγγύησης. 

 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 

Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

………… 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. 

......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ 

της ................... και της ................. 

 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των 

μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 

– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 

σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με 

τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 

διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ 

εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ 

εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 

Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Υπόδειγμα 3 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

………… 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. 

......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από εμάς 

ειδών με αριθμό σύμβασης…….. (ΑΔΑΜ:………) μεταξύ της ................... και της ................. 

 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των 

μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 

– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 

σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με 

τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 

διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ 

εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ 

εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 

Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης  

 

 

          
 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
                ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΚΜ 
                          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  “ 

Προµήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισµού και Λογισµικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, µε κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη 

τιµή), προϋπολογισµού 621.210,24€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την……………………….. ηµέρα…………………., στα γραφεία  του Τµήµατος 

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, οι κάτωθι 

υπογράφοντες: 

Α) Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,  ως 

εκπρόσωπος της Π.Κ.Μ., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βασιλίσσης Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997612598, 

Ζ΄ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης που θα καλείται στο εξής εργοδότης και 

Β)της εταιρείας ............................ που εδρεύει στην....................................., Α.Φ.Μ. ................, ∆.Ο.Υ. 

....................., και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ......................................, που στο εξής θα καλείται  ανάδοχος,, 

      και έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις αριθµ. πρωτ. 

 A) 307753(7572)/30-8-2017 (ΑΔΑ 7ΧΡΚ7ΛΛ-7ΚΕ)(ΑΔΑΜ:17REQ001873054) Α/Α 2872 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 455.687,60€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 256904(1284)/20-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος της Δ/νσης Διαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 167(20)/2-1-

2018 (ΑΔΑ: ΨΒΑΛ7ΛΛ-8Ψ0) αριθμ 34 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Β) 331559(2619)/9-8-2017 (ΑΔΑ:6Μ8Ρ7ΛΛ-ΘΤΛ) (ΑΔΑΜ: 17REQ001796882) Α/Α 2737 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 19.871,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 256904(1284)/20-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Πιερίας όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

69517(484)/7-2-2018 (ΑΔΑ: 6Σ2Ω7ΛΛ-ΖΩ1) αριθμ 835 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Γ) 333422(2999)/9-8-2017 (ΑΔΑ:7ΘΥΤ7ΛΛ-Γ05) (ΑΔΑΜ: 17REQ001806194) Α/Α 2619 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 49.612,40 € στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 292924(1422)/17-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Ημαθίας όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

57811(493)/1-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΘΙ7ΛΛ-ΚΦΗ) αριθμ 791 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Δ) 333439(3001)/9-8-2017 (ΑΔΑ:7ΖΟΗ7ΛΛ-ΝΘΤ) (ΑΔΑΜ: 17REQ001806304) Α/Α 2620 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 29.760,40 € στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 292940(1423)/17-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 
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Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Ημαθίας, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

57822(494)/1-2-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΤΑ7ΛΛ-Η98) αριθμ 793 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Ε) 378838(2982)/13-9-2017 (ΑΔΑ: 61957ΛΛ-Ζ9Γ) (ΑΔΑΜ: 17REQ001949416) Α/Α 2939 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 23.801,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 290647(1416)/13-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Πέλλας, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 57244(409)/1-

2-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΥΦ7ΛΛ-Λ1Μ) αριθμ 729 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 ΣΤ) 325733(1247)/3-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΟΡΧ7ΛΛ-Φ3Α) (ΑΔΑΜ: 17REQ001878452) Α/Α 2746 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 34.211,60€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 299733(1455)/18-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Χαλκιδικής, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

81238(355)/13-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΡΧ7ΛΛ-ΙΜ4) αριθμ 895 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Ζ) 433390(3441)/16-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ6Α7ΛΛ-ΨΛΦ) (ΑΔΑΜ: 17REQ002094423) Α/Α 3153 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 4.364,80€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 376361(1749)/12-9-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Κιλκίς, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

33123(202)/18-1-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΧΜ7ΛΛ-46Τ) αριθμ 552 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 Η) 433383(3440)/16-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΘΡ7ΛΛ-144) (ΑΔΑΜ: 17REQ002094376) Α/Α 3154 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 33.740,40€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 376318(1747)/12-9-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Κιλκίς, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

33095(201)/18-1-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΓΙ7ΛΛ-Ω6Σ) αριθμ 553 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 Θ) 392238(3928)/21-9-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΙΚ7ΛΛ-5ΑΝ) (ΑΔΑΜ: 17REQ001975186) Α/Α 3011 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 42.687,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 290198(1413)/13-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Σερρών, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

42213(341)/24-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΣΖ7ΛΛ-ΨΡ3) αριθμ 641 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 Ι) 392239(3929)/21-9-2017 (ΑΔΑ: 62ΘΟ7ΛΛ-ΝΤΧ) (ΑΔΑΜ: 17REQ001975402) Α/Α 3012 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 4.960,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 

2017 κατόπιν του 295453(1428)/17-7-2017 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Σερρών, όπως αυτή επανεκδόθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

42210(338)/24-1-2018 (ΑΔΑ: 6Η7Ε7ΛΛ-ΧΔ7) αριθμ 640 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
 

2) Την αριθµ. 437812(10177)/23-2-2018 ∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού άνω των ορίων για 

την Προµήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισµού και Λογισµικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), προϋπολογισµού 

621.210,24€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

3) Την προσφορά της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία ................................................... 

4) Tην αριθµ.30110/385/10.02.2017(ΦΕΚ390/Β΄/10-02-2017) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί 

µεταβίβαση αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και 

στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων  

“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των 

Γενικών ∆ιευθύνσεων,των ∆ιευθύνσεών /Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων/Αυτοτελών Τµηµάτων 

και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

5) Την αριθµ. ......../.....-......-......... Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περι ανάδειξης οριστικού αναδόχου του 

ανωτέρω διαγωνισµού  

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

                             

ΑΡΘΡΟ 1 :  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
 

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει την Προµήθεια Μηχανογραφικού 
Εξοπλισµού ή/και Λογισµικού στο δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονοµάζεται «Ανάδοχος», και  ο οποίος αναλαµβάνει την 
προµήθεια των ειδών στις αναφερόµενες τιµές σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Σύµβασης και µε τους κατωτέρω 
αναφερόµενους όρους και συµφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

  

 ΑΡΘΡΟ 2 :                                                                                                                                                                          
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως αρχίζει από της υπογραφής της και για δώδεκα (12) µήνες. 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.  

 

AΡΘΡΟ 3:                                                                                                                                                          
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε την µε αρ.   
της ΤΡΑΠΕΖΑΣ....................... Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ....................Ευρώ και διάρκειας µέχρι 
....................... που αντιπροσωπεύει το 5% του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένης  της αξίας του ΦΠΑ. 
Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί δύο (2) µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης και την τακτοποίηση 
τυχόν εκκρεµοτήτων. 

(Σε περίπτωση που απαιτείται) Με την τµηµατική/συνολική παράδοση των προς προµήθεια υλικών ο Ανάδοχος καταθέτει 
Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού……………Ευρώ και διάρκειας µέχρι…… που αντιπροσωπεύει το 2,5% της 
αξίας των παραδοθέντων υλικών για τα οποία απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας µη συµπεριλαµβανοµένης  της αξίας 
του ΦΠΑ. Η Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί (2) µήνες µετά τη λήξη της εγγύησης καλής 
λειτουργίας  

ΑΡΘΡΟ 4: 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Τα χορηγούµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη και την 
προσφορά του προµηθευτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα προµήθειας ορισµένου κατακυρωθέντος είδους, ο 
προµηθευτής θα γνωστοποιεί εγγράφως την αλλαγή στο Τµήµα  Προµηθειών και τη ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ΠΚΜ της Π.Κ.Μ. και µε την παροχή σύµφωνης γνώµης η προµήθεια θα συνεχίζεται από τον 
ανάδοχο µε είδος διαφορετικό από το κατακυρωθέν, ίσης ή ανώτερης ποιοτικής αξίας, σύµφωνα πάντα µε τις 
προδιαγραφές που ορίστηκαν στη διακήρυξη, και στην τιµή στην οποία είχε κατακυρωθεί το εν λόγω είδος, κατόπιν 
εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου. Αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε η προµήθεια του συγκεκριµένου είδους θα 
γίνεται από τον επόµενο στη σειρά προµηθευτή που µειοδοτεί στο εν λόγω είδος.    

 

ΑΡΘΡΟ 5:                                                                                                                                                                  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της αξίας των υπό προµήθεια ειδών µετά την οριστική παραλαβή των υλικών τα οποία παραδίδονται 
τµηµατικά.  

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.  

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. 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος.   

Κατά την έκδοση των τιµολογίων ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει τα συµβατικά είδη µε την 
ονοµασία που τους έχει δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα έγγραφα της Σύµβασης. Αν παρ'όλα 
αυτά το σύστηµα της µηχανογράφησης που διαθέτει δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα, τότε υποχρεούται 
να καταρτίσει πίνακα αντιστοίχισης των συµβασιοποιηµένων ειδών µε την ονοµασία που αυτά 
είναι καταχωριστέα στο µηχανογραφικό του σύστηµα.  

Ο προαναφερθείς πίνακας θα αποτελεί  παράρτηµα της παρούσης.  
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ΑΡΘΡΟ  6 :  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ (Στις έδρες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων που αντιστοιχούν τα υλικά που έχουν κατακυρωθεί σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της 
∆ιακήρυξης). Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τµηµατικά ή και εφάπαξ, ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., κατόπιν έγγραφης παραγγελίας η οποία µπορεί να αποστέλλεται και µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, 
στους χώρους που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

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. 

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. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 
την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 
αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η 
ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ  7:                                                                                                                                                               
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές  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. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 
έλεγχος των υλικών γίνεται µε µακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιµασία  και πάντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στα έγγραφα της σύµβασης (καθορισµένη από την προσφορά του υποψηφίου µάρκα προϊόντος, συµφωνία µε τις 
δηλωθείσες στα έγγραφα της σύµβασης τεχνικές προδιαγραφές, συµφωνία µε τις περιγραφόµενες συσκευασίες). 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα, σύµφωνα µε την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές  κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές. 

Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών η επιτροπή παραλαβής οφείλει να έχει προβεί στους ελέγχους και τις παρατηρήσεις της και 
εντός ενός (1) µήνα από την παράδοση να έχει συντάξει το πρωτόκολλο παραλαβής 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής 

µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη 
των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε 

βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε 

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

προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 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 αποφαινοµένου 

οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την 

παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

ΑΡΘΡΟ 8 :  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του 

αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε 
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άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. 

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. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 

του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9:                                                                                                                                                              

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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 ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

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

∆εν 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 

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

οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

β)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. 

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. Εάν 

τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το 
πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

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. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 10:  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα προς προµήθεια είδη θα είναι καινούρια και τελείως αµεταχείριστα. 

Η πληρωµή θα γίνεται από τις πιστώσεις της Π.Κ.Μ. µετά την παραλαβή του τιµολογίου και σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Απαραίτητα για την πληρωµή δικαιολογητικά είναι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

β) Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 

Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόµενες από τον Νόµο κρατήσεις, 
καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική κράτηση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τιµολογεί τα προϊόντα αναγράφοντας στο τιµολόγιο και τη µάρκα του 
συµβατικού είδους. 

ΑΡΘΡΟ 11: 
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 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις 

της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και εφόσον αυτά δεν 

υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. 

ΑΡΘΡΟ 12: 

ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συνολική δαπάνη της σύµβασης έως  τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των ...............€  µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ................... € µε Φ.Π.Α., για την οποία έχει γίνει δέσµευση ισόποσης πίστωσης µε 

την αριθµ............................... Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τµήµατος Π/Υ, Λογιστικής και Ταµειακής 

∆ιαχείρισης της Π.Κ.Μ. µε Α/Α .........(Α∆Α:........................, Α∆ΑΜ:.............................) 

Η  Π.Κ.Μ. θα πληρώνει την αξία των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ειδών σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ, σύµφωνα µε τον 

ανωτέρω πίνακα.  

Oι τιµές που αναφέρονται στο πίνακα ισχύουν καθ΄ όλη την διάρκεια της σύµβασης και τυχόν παράτασης αυτής.  

Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται:  τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης των ειδών και οι νόµιµες  κρατήσεις.  

Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται:  τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης των ειδών στις ∆/νσεις και οι νόµιµες  κρατήσεις.  

ΑΡΘΡΟ 13:  
ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

H πληρωµή των ειδών θα γίνεται σε ευρώ και θα εκτελείται στην ταµειακή υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της 

Π.Κ.Μ. και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 ως ισχύει, µε την προσκόµιση των φορολογικών 

στοιχείων και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 

χρηµατικών ενταλµάτων.  

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  

ΑΡΘΡΟ 14: 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ  -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

  Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου. Επιπλέον κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στην παράγραφο 5.2 της ∆ιακήρυξης και του άρθρου 207 του ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 15: 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που απορρέουν από αυτή τη σύµβαση σε 

οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, µε την εξαίρεση της εξασφαλιστικής εκχώρησης απαιτήσεων σε τράπεζα, χωρίς 

την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας που παρέχεται µόνον εγγράφως. 

  AΡΘΡΟ 16:  
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

   Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την 

ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 
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καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών.                       

   Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα 

δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. 

Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

νοµίµως από τους συµβαλλόµενους. 

Από αυτά, τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το δε άλλο το παρέλαβε ο Προµηθευτής. 

                   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 

 

 

 

 

 

      Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας         
Η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης 

 

                       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΟΥ 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος της Αναδόχου 
εταιρίας ......................................... 

 

 

............................................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Πίνακας ∆ικαιολογητικών 

 

 Πίνακας ∆ικαιολογητικών συµµετοχής/Τεχνική 
Προσφορά/Οικονοµική Προσφορά 

 

α/α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  Παραποµπή 

1 Αίτηση συµµετοχής Παράγραφος 2.4.3.1 

2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ΕΕΕΣ Παράγραφος 2.4.3.1 & 
Παράρτηµα III 

3 Εγγύηση Συµµετοχής Παράγραφος 2.4.3.1 & 
Παράρτηµα V 

4 Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης Παράγραφος 2.4.3.1 

5 Τεχνική Προσφορά  Παράγραφος 2.4.3.2 & 
2.4.2.4 & Παράρτηµα ΙI 

6 Οικονοµική Προσφορά Παράγραφος 2.4.2.4 & 
2.4.4 & Παράρτηµα Ι & 
Παράρτηµα ΙV 

 

 Πίνακας ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης  

α/α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα όπως αυτά αναλυτικά 
ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και παιδική 
εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.  

 

 Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το οικείο Πρωτοδικείο  

2.  Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

 

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 παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση 

α)Το οικείο Πρωτοδικείο   

(ότι δεν τελεί πτώχευση, ότι 
δεν τελεί σε πτωχευτικό 
συµβιβασµό) 
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β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

 

β) ΓΕΜΗ 

(εξυγίανση ή εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, 
αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων/ανάλογη 
κατάσταση) 

  

 

3.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

α)οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στη Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές. 

β)ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού, µε κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016 σύµφωνα µε την οποία 
αποκλείονται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης. 

γ)ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί 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'. 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 αρµοδιότητας 
τους.  

δ)ότι δεν έχουν συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

ε)ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια 
του άρθρου 24 του ν.4412/2016 η οποία δεν µπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα. 

στ)ότι δεν έχουν δηµιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού µε 
πρότερη συµµετοχή του κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ιδίου νόµου, η οποία δεν 
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα. 

ζ)ότι δεν έχουν 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. 

η)ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει 
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79 του ιδίου νόµου. 

θ)ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν 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. 

ι)ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβάλω την ακεραιότητά τους. 

 

Ο εν δυνάµει Ανάδοχος 

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας  κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 

Ο οικείος Ασφαλιστικός 
φορέας  
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ασφαλιστικούς οργανισµούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών 

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του   

Υπουργείο Οικονοµικών/ 

υπηρεσία TAXISNET 

6.  Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελµατικό 
µητρώο  

 

Το οικείο Επιµελητήριο  
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