
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής προϋπολογισμού δαπάνης 44.832,20 € ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η  Προμήθεια Υλικών και IP τηλεφωνικών 
συσκευών για την επέκταση της IP Τηλεφωνίας στο κτήριο της Πλατείας 
Δασκαλογιάννη του Δήμου Ηρακλείου 
 
Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης προμήθειας αποτελείται από την παρούσα Διακήρυξη, την 
Τεχνική Μελέτη , την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. 

ΑΡΘΡΟ 1 ο 

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 24 / 07/2017 
ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Αγ. Τίτου 1 Δήμος 
Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ  71201, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την 
συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Αγ. 
Τίτου 1 τκ.71201,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύμβαση 
«Προμήθεια Υλικών και IP τηλεφωνικών συσκευών για την επέκταση της IP 
Τηλεφωνίας στο κτήριο της Πλατείας Δασκαλογιάννη του Δήμου Ηρακλείου», μέχρι μία 
ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα 
αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, 
κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  

31 / 07/2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα   10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.  

ΑΡΘΡΟ  2 ο 

Ισχύουσες  Διατάξεις 

Α Τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  
           άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 
της  παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 
 

Β. Τις αποφάσεις : 
  
1. Την με Αρ. Πρωτ. 58120/01-06-2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το 

δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους  
2. Την με αριθμ. 500/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση:Αγ. Τίτου αρ. 1 
Τ.Κ: 71202 
Πληροφορίες: ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
Τηλ.: 2813409185 
Fax: 2810229207 
E-mail :prom@heraklion.gr   
 

 
 Προμήθεια Υλικών και IP τηλεφωνικών συσκευών 
για την επέκταση της IP Τηλεφωνίας στο κτήριο 
της Πλατείας Δασκαλογιάννη του Δήμου 
Ηρακλείου. 
 
Πρωτόκολλο Προκήρυξης : 795571 

 

 



Α) Εγκρίνεται η προμήθεια «Προμήθεια Υλικών και IP τηλεφωνικών συσκευών για την 
επέκταση της IP Τηλεφωνίας στο κτήριο της Πλατείας Δασκαλογιάννη του Δήμου 
Ηρακλείου»  και η διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής : 
 
Κ.Α.  Τίτλος  Πίστωση Έτους  
40-7135.004  Προμήθεια IP τηλεφωνικών 

συσκευών για τις ανάγκες της 
Πολεοδομίας  

25.000,00 €  

40-7135.019  Προμήθεια Υλικών για την 
επέκταση IP Τηλεφωνίας στην 
Πολεοδομία  

20.000,00 €  

Β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Γ) Εγκρίνονται η τεχνική μελέτη  και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης της προμήθειας 
«Προμήθεια Υλικών και IP τηλεφωνικών συσκευών για την επέκταση της IP 
Τηλεφωνίας στο κτήριο της Πλατείας Δασκαλογιάννη του Δήμου Ηρακλείου»   
Δ) Ψηφίζονται οι όροι  του συνοπτικού διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ    3 ο 

Πληροφορίες  

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι 
μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από  το Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου (Αγ. Τίτου 1, τηλ.  2813-409185 – 186 - 189) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες καθώς και για τεχνικά θέματα στο ίδιο τηλέφωνο.  
Η παρούσα  Προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη (συγγραφή υποχρεώσεων, 
τεχνική μελέτη , ενδεικτικός προϋπολογισμός) θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα 
(12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, και θα είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην διεύθυνση: 
http://www.heraklion.gr/press/auction, καθώς επίσης θα διατίθενται και από τα γραφεία του 
φορέα κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.  
Αντίγραφο της Προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου 1, του Δήμου Ηρακλείου.  
Ακόμα, περίληψη της Προκήρυξης θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  θα αποσταλεί στα  
Επιμελητήρια και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα .  

ΑΡΘΡΟ    4ο 

Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής 

ΑΡΘΡΟ 5 

Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 8 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 

μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της 

παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 



Προσφορά του …………..1  

για την  «Προμήθεια Υλικών και IP τηλεφωνικών συσκευών για την επέκταση της IP Τηλεφωνίας 

στο κτήριο της Πλατείας Δασκαλογιάννη του Δήμου Ηρακλείου»   

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ηρακλείου  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 24 / 07/2017  

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11  

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

φακέλου της παρ. 2. 

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

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 8 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12. 

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

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) 

και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

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

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

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 6  

 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

                                                           
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, 
τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των 
μελών αυτής. 



σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

Α. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

1 το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας.  
2 την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το 

άρθρο  19.1 της παρούσας διακήρυξης. 
 

 Β. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, για την :  «Προμήθεια Υλικών και IP 

τηλεφωνικών συσκευών για την επέκταση της IP Τηλεφωνίας στο κτήριο της Πλατείας 

Δασκαλογιάννη του Δήμου Ηρακλείου»   

Γ. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης για την : «Προμήθεια Υλικών και IP 

τηλεφωνικών συσκευών για την επέκταση της IP Τηλεφωνίας στο κτήριο της Πλατείας 

Δασκαλογιάννη του Δήμου Ηρακλείου»   

 

ΑΡΘΡΟ 7  

Σύνταξη  οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή των  προς προμήθεια ειδών  δίνεται, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της προμήθειας  σε 

πλήρη λειτουργία  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 8  

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στις προμήθειες Ανελκυστήρων  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε 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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου 

για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 



ΑΡΘΡΟ 9  

Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 

από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις 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 ). 

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

τελεσίδικη 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 ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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. 

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 τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  

ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

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, 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. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο 

αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 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 υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

Αποκλείεται από την συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης 

συμμετέχων : 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,   

β) εάν ο οικονομικός φορέας 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,  

γ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 79 του Ν 

4412/2016  

δ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  



ε) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά 

του. 

5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

παραγράφων 1, 2 και 4. 

6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 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. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 

απόφαση 

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. 

8. Οικονομικός φορέας που του 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 δημοσίων (διαγωνισμό). 

ΑΡΘΡΟ 10  

 
Κριτήρια επιλογής  

Α. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής ( 

Επαγγελματικό ή εμπορικό Επιμελητήριο ).   

ΑΡΘΡΟ 11  

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:  

1.Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως 

εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  



β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

παρούσας,  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ 

α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού 

φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων 

των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 

2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 

υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι 

διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο 

(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει 

ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής του, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών.  

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 

2.Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το 

άρθρο  15.1 της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 9/2017 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 

πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 8 της παρούσας αφού πρώτα ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής  επικοινωνήσει με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν 

έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι και την προηγούμενη ημέρα κατάθεσης των προσφορών 

σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ημέρα υποβολής και 

σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει 

τις προσφορές, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η παραλαβή μπορεί να 

συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 

λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 



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

προσφορά. 

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

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 8.  Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

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

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 

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

το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και 

ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει  στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 

και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους 

αποκλεισμού τους που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης την συμφωνία τους με τις Τεχνική μελέτη της μελέτης. 

Το πρακτικό αυτό θα επικυρωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα κοινοποιηθεί 

σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Κατά της απόφασης αυτής   χωρά ένσταση 

σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσης.  

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

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

την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί 

στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 

πρακτικό,. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' 

και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η 

συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά είναι αυτή με την χαμηλότερη τιμή .  

Μετά το άνοιγμα συντάσσεται πρακτικό οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα 
τα μέλη της  Επιτροπής  και κατατάσσει σε πίνακα τις  πλέον συμφέρουσες προσφορές με  
φθίνουσα σειρά ,  
 

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις  της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της 

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

21 της παρούσης . 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή και βαθμολογία 

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 



Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

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

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

υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης , που καθορίζονται στο άρθρο 18…. της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

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

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

συμπληρώσει εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της 

παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εκπίπτει η εγγυητική του επιστολή και 

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

από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη 

λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν 

γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες 

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

από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, τον έλεγχο του φακέλου του διαγωνισμού από την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης  ο  ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 



επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

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

ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 13  

 

 Δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (αποδεικτικά μέσα). 

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

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει 

εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερης των είκοσι (20) 

ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν εντός, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής άρθρα 9-10 της παρούσης .  

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού  που αναφέρονται στο άρθρο 9 της 

της παρούσης  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους 

όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

• Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 

τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το 

ειδικό επάγγελμά  τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα 

οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

• Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 

η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

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

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

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 



Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, 

εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από 

τα οποία να προκύπτουν, ότι είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 

ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά  

στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα 

ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον πρόεδρο τον  διευθύνοντα 

σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 

και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

 

Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  σας επισημάνομε  :  

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

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

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Η παραπάνω ρύθμιση δεν 

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

τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

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

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

αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 



εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 

επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

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

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

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

του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 4 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 14  

Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 15.1 και 15.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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.  



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

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής  

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

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

οποία καλύπτει το δύο επί τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για 

το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 723,10€  .  

 

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 13 της παρούσας, 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. 

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 ένστασης 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   

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

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα 

διακήρυξη, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. 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 καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεση  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την ημερομηνία 

λήξης του συμβατικού χρόνου. 

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. 

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

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

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

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 

της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

ΑΡΘΡΟ 16  

Ενστάσεις  



Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

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

φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 

9/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης  της παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία 

υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή.  

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.  

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους 

πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
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Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

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

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα2, και 

η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

                                                           
2 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της 
σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το 
Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   



ΥΠ.ΕΞ.3, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 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 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει 

την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18  

Σύναψη σύμβασης 

Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Κρήτης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύμβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

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. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
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Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Τεχνική μελέτη  

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΑΡΘΡΟ 20 

                                                           
3 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   



Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει 

πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 21  

Χρόνος, τόπος παράδοσης και παραλαβή της προμήθειας 

 

Ο χρόνος παράδοσης των προμηθειών ορίζεται σε Δύο   (2) μήνες από την ημέρα 

ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ . 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την  προμήθεια  μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 

που ορίζει η σύμβαση στο Δήμο Ηρακλείου. 

Η παραλαβή των προμηθειών, θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου 

Ηρακλείου που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 36/2017 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου  σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις 21 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής 

κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  

Μετά την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 

προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση Το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 

ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 

παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. 

 Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με 



άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 

από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο πάροχος των προμηθειών θεωρείται 

ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Ποινικές ρήτρες 

Αν οι προμήθειες παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί 

να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 

της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - 

ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% 

επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς 

Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από 

τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του 

αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 23  

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε με όλους τους φόρους και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 24  

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Η παρούσα  διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 



• ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)  

• στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του 

Δήμου Ηρακλείου  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης): 

• Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

• Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.  

• Θα δημοσιευθεί  μία φορά στην Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ .  

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Ηράκλειο 06/07/2017 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ    : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Αρμόδιος  :Δαμιανάκη Αικ., Τζανιδάκης Βασ. 

 

Ηράκλειο  06 /07/2017 

Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης :79557 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

1.Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  
Τ.Κ. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής προϋπολογισμού δαπάνης 44.832,20 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η  Προμήθεια Υλικών και IP τηλεφωνικών 
συσκευών για την επέκταση της IP Τηλεφωνίας στο κτήριο της Πλατείας 
Δασκαλογιάννη του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την 
ιστοσελίδα  του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185 – 186 –189 -403 τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 24 / 07/2017 
ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Αγ. Τίτου 1 Δήμος 
Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ  71201, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την 
συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Αγ. 
Τίτου 1 τκ.71201,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύμβαση 
«Προμήθεια Υλικών και IP τηλεφωνικών συσκευών για την επέκταση της IP 
Τηλεφωνίας στο κτήριο της Πλατείας Δασκαλογιάννη του Δήμου Ηρακλείου», μέχρι μία 
ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα 
αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, 
κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  

31 / 07/2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα   10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.  
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  



5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας 
χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο  

ποσό των 723,10  ευρώ.  
Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα    - ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  –  Παρακαλούμε όπως 
τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την   ΚΥΑ  2/82452/002 12- 11- 
2008  ενδεικτικά  σας αναφέρομε  ότι  η δημοσίευση γίνεται  με γραμματοσειρά   7 
στιγμάτων   και διάστιχο  8,5  στιγμών 

Τα  έξοδα  Δημοσίευσης  βαρύνουν  τον  ανάδοχο   
 

 
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

                           
                                                  ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
 

 

Τεχνική Μελέτη για την επέκταση της ΙΡ τηλεφωνίας στο κτίριο στην Πλατεία 
Δασκαλογιάννη 

 
1. Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά αναβάθμισης 

 
Το 2012 ο Δήμος Ηρακλείου αντικατέστησε ένα μεγάλο κομμάτι του συμβατικού 

τηλεφωνικού δικτύου του με ΙΡ τηλεφωνικό δίκτυο.  Το 2016 εντάχθηκε και το κτίριο 
της Νέας Αλικαρνασσού σε αυτό το δίκτυο.  Το κτίριο στην Πλατεία Δασκαλογιάννη 
διατηρεί ακόμα ο παλιό συμβατικό τηλεφωνικό κέντρο.  Η μελέτη αυτή περιγράφει την 
αναβάθμιση αυτού του δικτύου σε ΙΡ τηλεφωνία για την πλήρη ένταξη και ενοποίηση 
του με αυτό του  υπόλοιπου Δήμου Ηρακλείου.  Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης της 
ΙΡ τηλεφωνίας, η αναβάθμιση σε ΙΡ τηλεφωνία του κτιρίου αυτού ταυτόχρονα 
αναβαθμίζει και το δίκτυο δεδομένων. 

 
2. Συμβατότητα 

 
Επειδή η υποδομή της ΙΡ τηλεφωνίας ήδη υπάρχει στα υπόλοιπα κτίρια του 

Δήμου, είναι απαραίτητο η επέκταση αυτή να είναι συμβατή με το υπόλοιπο δίκτυο του 
Δήμου.  Γι’ αυτό, οι συσκευές, ο εξοπλισμός και τα πρωτόκολλα που αξιοποιούνται θα 
πρέπει αυστηρώς να είναι συμβατά με το ήδη υπάρχων δίκτυο. 
 
3. Εξοπλισμός και Εργασίες 
 

 Έκδ.1 αναθ.1 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016 ΠΡΟ-ΠΣΠ 000 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος 

Τ.Κ: 71202 

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Κουτεντάκης 

Τηλ.: 2813 409 229 

Fax: 2813 409 410 

E-mail: manolis@heraklion.gr 

 

Ηράκλειο   07/06/2017 

 

 

 

 
 

 



3.1 Γενική επισκόπηση του δικτύου 

 
Η ήδη υπάρχουσα κατάσταση στο κτίριο της Πλατείας Δασκαλογιάννη 

περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: 
 
 

Σημειώνεται ότι στο παραπάνω σχήμα, τα γκρι τηλέφωνα είναι ΙΡ τηλέφωνα και 
τα λευκά είναι συμβατικά.  Η αριθμοδότηση των τηλεφώνων στο κτίριο Δασκαλογιάννη 
έχει την μορφή 93ΧΧ και κλήσεις από και προς το PSTN έχουν την μορφή 
28134093ΧΧ.  Με την νέα εγκατάσταση η αριθμοδότηση δεν θα αλλάξει. 

 
Η νέα κατάσταση που θα είναι αποτέλεσμα αυτού του έργου απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήμα: 
 

Παρόμοια με το προηγούμενο, σημειώνεται ότι στο παραπάνω σχήμα, τα γκρι 
τηλέφωνα είναι ΙΡ τηλέφωνα.  Η σύνδεση στον ΟΤΕ εφεδρικός τύπου ISDN BRI σε 
περίπτωση που χαθεί η σύνδεση με το δίκτυο οπτικών ινών.  Τα τηλέφωνα στην 
Δασκαλογιάννη θα «εγγράφονται» στο ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο μέσω του δικτύου 
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οπτικών ινών.  Η αριθμοδότηση και ο τρόπος δρομολόγησης προς και από το PSTN 
παραμένουν ίδια.   

 
3.2 IP τηλεφωνικές συσκευές 

 
Οι τηλεφωνικές συσκευές έχουν χωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες: 

1. Προηγμένες συσκευές. Προτείνονται για τους: δήμαρχο, αντιδημάρχους και 
διευθυντές υπηρεσιών 

2. Απλές συσκευές. Πρόκειται για τις συνήθεις συσκευές για χρήση από τους 
εργαζόμενους 

 
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα χαρακτηριστικά των παραπάνω κατηγοριών 

συσκευών: 
 

Α/Α Χαρακτηριστικό 
Συσκευές 

Απλή Προηγμένη 
1 Ρεύμα μέσω δικτύου (PoE) � � 

2 Πληκτρολόγιο � � 

3 Ακουστικό � � 

4 Switchport 10/100 για Η/Υ �  

5 Switchport 10/100/1000 για Η/Υ  � 

6 Πλήκτρα ταχείας κλήσης � � 

7 Ανοιχτή Ακρόαση � � 

8 Αναγνώριση Κλήσεων � � 

9 Μνήμη αριθμών τηλεφώνων � � 

10 Μητρώο κλήσεων � � 

11 Μεγάλη οθόνη  � 

12 Έγχρωμη οθόνη  � 

13 Πολλαπλές γραμμές  � 

14 Κάμερα  � 

 
 

3.2.1 Τυπική θέση εργασίας με τηλέφωνο και Η/Υ 
 

Η πρώτη θύρα συνδέει τη συσκευή στο τοπικό δίκτυο και την τροφοδοτεί με 
ρεύμα, χωρίς ανάγκη εξωτερικού τροφοδοτικού, και ακόμη πιο σημαντικό, 
εξασφαλίζεται η λειτουργία στις διακοπές ρεύματος  όταν παρέχεται αδιάλειπτη 
ηλεκτρική παροχή στο switch του δικτύου πρόσβασης που συνδέει τις συσκευές. 

 
 
Η δεύτερη θύρα χρησιμοποιείται για την σύνδεση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

του χρήστη. Έτσι αρκεί μία θύρα τοπικού δικτύου για κάθε θέση εργασίας (τηλέφωνο – 
Η/Υ).  Σημειώστε ότι οι δύο θύρες λειτουργούν με ασφάλεια σε διαφορετικά εικονικά 
δίκτυα (VLANs) – δίκτυο φωνής και δίκτυο δεδομένων – και είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν μηχανισμοί εξασφάλισης ποιότητας (QoS) στην υπηρεσία φωνής. 

 
3.3 Σύνδεση συσκευών Fax 

 



Καθώς σε ένα περιβάλλον υπηρεσιών IP Τηλεφωνίας η σύνδεση των 
τηλεφωνικών συσκευών γίνεται στο δίκτυο δεδομένων με Ethernet δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες παραδοσιακές τηλεφωνικές θύρες  για την σύνδεση συσκευών fax. Για το 
σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού που 
συνδέεται αφενός στο τοπικό δίκτυο, λειτουργεί όπως ένα ΙΡ Τηλέφωνο, και αφετέρου 
παρέχει παραδοσιακές θύρες αναλογικής τηλεφωνίας για την σύνδεση συσκευών fax. 
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται απλοί μετατροπείς (Analogue Telephony Adaptors 
- ΑΤΑ) που προσφέρουν δύο αναλογικές θύρες.  

 
3.4 Άδειες Χρήσης 

 
Το ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο ήδη διαθέτει τις απαραίτητες άδειες χρήσης για όλα τα 

τηλέφωνα και ΑΤΑ που θα προμηθευτούν.  Δεν απαιτούνται άδειες χρήσης. 
 

3.5 PoE Switch 

 
Για την ορθή λειτουργία των ΙΡ τηλεφώνων είναι απαραίτητη η προμήθεια ενός 

PoE Switch για να τροφοδοτεί με ρεύμα και να τερματίζει τις ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές.  
Σύμφωνα με τον αριθμό των παραπάνω συσκευών θα χρειαστούν 96 θύρες PoE.  Αυτό 
περιλαμβάνει χώρο και για μελλοντική επέκταση. 

Για την απόκτηση 96 θυρών, θα χρησιμοποιηθούν δύο switch σε μορφή στοίβας 
(stack).  Κάθε switch θα διαθέτει 48 θύρες τύπου 10/100/1000Mbps με PoE.  Tα switch 
αυτά θα διαθέτουν τέσσερεις (4) θύρες SFP το καθένα για σύνδεση με οπτική ίνα για 
πρόσβαση στο δίκτυο κορμού του Δήμου.  Κάθε switch θα διαθέτει δύο τροφοδοτικά. 
 
 
4 Συγκεντρωτικός πίνακας υλικών 
 
Α/Α Περιγραφή Αριθμός 

1 Απλή τηλεφωνική συσκευή 80 

2 Προηγμένη τηλεφωνική συσκευή  12 

3 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης 2 

4 PoE Switch 10/100/1000 48 Θέσεων με δύο SFP θύρες με δύο τροφοδοτικά 2 

5 SFP μονότροπης οπτής ίνας 2 

6 ΑΤΑ  5 

7 Εγγύηση και υποστήριξη τύπου hardware support contract για 12 μήνες 12 

 

5 Πίνακες Συμμόρφωσης και Τεχνικών Προδιαγραφών 
 
5.1 Απλή ΙΡ Τηλεφωνική Συσκευή  
 

Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.1 Συμβατότητα με το CUCM 8.6 (ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο) που 

διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου 
ΝΑΙ     

1.2 Κεντρική διαχείριση και αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων 

μέσω του ΙΡ τηλεφωνικού κέντρου που διαθέτει ο Δήμος 

Ηρακλείου 

NAI 

    

1.3 Υποστήριξη εφαρμογών XML NAI     

1.4 Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής τροφοδοσίας NAI     

1.5 Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE 

803af Power over Ethernet 
NAI 

    

1.6 Υποστήριξη στατικών IP ρυθμίσεων NAI     

1.7 Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω 

DHCP 
NAI 

    

1.8 Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα  801q, 801p και Type of 

Service (ToS) Marking 
NAI 

    



Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.9 Υποστήριξη  Voice Activity Detection NAI     

1.10 Υποστήριξη Comfort Noise Generation NAI     

1.11 Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer)  NAI     

1.12 Υποστήριξη συνδιάσκεψης NAI     

1.13 Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης NAI     

1.14 Υποστήριξη προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες NAI     

1.15 Υποστήριξη προώθησης κλήσης υπό συνθήκες μη απάντησης 

και απασχολημένου 
NAI 

    

1.16 Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων 

κλήσεων 
NAI 

    

1.17 Υποστήριξη αναφοράς ποιοτικών στοιχείων φωνής (jitter, 

packet loss) σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια κλήσης 
NAI 

    

1.18 Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα καλούντος, αριθμό 

καλούντος 
NAI 

    

1.19 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργειών ≥ 4     

1.20 Υποστήριξη άμεσης εκτροπής κλήσης NAI     

1.21 Υποστήριξη Music on Hold (MoH) NAI     

1.22 Υποστήριξη Unicast MoH NAI     

1.23 Υποστήριξη Multicast MoH NAI     

1.24 Υποστήριξη αναμονής κλήσης NAI     

1.25 Υποστήριξη DTMF NAI     

1.26 Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση πλήρης 

λειτουργίας 

< 4 

    

1.27 Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση 

εξοικονόμησης ενέργειας 

< 1 

    

1.28 Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης NAI     

1.29 Υποστήριξη σίγασης (mute) NAI     

1.30 Υποστήριξη στάθμευσης κλήσης (Call Park) NAI     

1.31 Υποστήριξη Call-Back NAI     

1.32 Υποστήριξη Call Pickup NAI     

1.33 Κατάλογος προσωπικών επαφών NAI     

1.34 Κατάλογος συστήματος NAI     

1.35 Προγραμματιζόμενες ταχείες κλήσεις NAI     

1.36 Ρύθμιση έντασης ήχου NAI     

1.37 Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 

Server 

NAI 

    

1.38 Υποστήριξη ηλεκτρονικού ελέγχου του κλείστρου της 

συσκευής (electronic hook switch control) 
NAI 

    

1.39 Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής 

κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων 

NAI  

    

1.40 Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού NAI     

1.41 Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας στο μενού λειτουργιών του 

τηλεφώνου 
NAI 

    

1.42 Ανοιχτή συνομιλίας full duplex NAI     

1.43 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής  ≥ 2     

1.44 Ενεργές κλήσεις ανά γραμμή ≥ 6     

1.45 Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων NAI     

1.46 Δύο (2) θύρες Fast Ethernet 10/100 Base TX 

Η μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση με 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

NAI  

    

1.47 Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας Fast Ethernet NAI      

1.48 Ρυθμιζόμενο στήριγμα βάσης NAI      

1.49 Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών NAI      

1.50 Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 390x160     

1.51 Υποστήριξη των codec G711, iLBC, G722 και G729a NAI     



Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.52 Πιστοποίηση συσκευής με χρήση X.509v3 Certificates NAI      

1.53 Υποστήριξη Signaling encryption (TLS) NAI      

1.54 Υποστήριξη Media encryption SRTP NAI      

1.55 Υποστήριξη απενεργοποίησης Gratuitous ARP NAI      

1.56 Υποστήριξη Video Τηλεφωνίας (σε συνεργασία με εξωτερική 

camera) 

NAI 

    

 

5.2 Προηγμένη ΙΡ Τηλεφωνική Συσκευή  
 

Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

2.1 
Συμβατότητα με το CUCM 8.6 (ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο) που 

διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου 
NAI   

2.2 
Κεντρική διαχείριση και αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων της 

συσκευής μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων 
NAI 

  

2.3 
Υποστήριξη ελληνική και αγγλικής γλώσσας στο μενού 

λειτουργιών του τηλεφώνου, κατ' επιλογή του χρήστη 
NAI 

  

2.4 Υποστήριξη εφαρμογών XML NAI   

2.5 
Δυνατότητα αναζήτησης χρήστη μέσω πρόσβασης σε 

καταλόγους LDAP 
NAI 

  

2.6 
Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE 

803af Power over Ethernet 
NAI 

  

2.7 Υποστήριξη IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet ΝΑΙ   

2.8 Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων NAI   

2.9 
Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω 

DHCP 
NAI 

  

2.10 Υποστήριξη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας SIP NAI   

2.11 
Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα  801q, 801p και Type of 

Service (ToS) Marking 
NAI 

  

2.12 Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer)  NAI   

2.13 
Δυνατότητα συνδιάσκεψης με τον αριθμό μελών που 

υποστηρίζει το σύστημα εξυπηρετητή 
NAI 

  

2.14 Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης NAI   

2.15 Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες NAI   

2.16 
Δυνατότητα προώθησης κλησης υπο συνθήκες μη απάντησης 

και απασχολημένου 
NAI 

  

2.17 
Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων 

κλήσεων 
NAI 

  

2.18 
Δυνατότητα αναφοράς ποιοτικών στοιχέιων φωνής (jitter, 

packet loss) σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια κλήσης 
NAI 

  

2.19 
Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα καλούντος, αριθμό 

καλούντος 
NAI 

  

2.20 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργειών ≥ 4   

2.21 Δυνατότητα άμεσης εκτροπής κλήσης NAI   

2.22 Υποστήριξη Music on Hold (MoH) NAI   

2.23 Υποστήριξη αναμονής κλήσης NAI   

2.24 Υποστήριξη DTMF NAI   

2.25 Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης NAI   

2.26 Δυνατότητα σίγασης (mute) NAI   

2.27 Συναότητα στάθμευσης κλήσης (Call Park) NAI   

2.28 Υποστήριξη Intercom NAI   

2.29 Κατάσταση κλήσης ανα γραμμή (Call Status per Line) NAI   



Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

2.30 Υποστήριξη Call-Back σε κατάσταση απασχολημένου NAI   

2.31 Υποστήριξη Call-Back σε κατάσταση μη απάντησης NAI   

2.32 Δυνατότητα Call Pickup NAI   

2.33 Κατάλογος προσωπικών επαφών NAI   

2.34 Κατάλογος συστήματος NAI   

2.35 Προγραμματιζόμενες ταχείες κλήσεις NAI   

2.36 Ρύθμιση έντασης ήχου NAI   

2.37 
Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 

Server 

NAI   

2.38 

Δυνατότητα διαχείρισης της συσκευής εξ αποστάσεως μέσω 

ΗTTP και δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας 

αυτής 

NAI 

  

2.39 Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού NAI   

2.40 
Δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων ποιότητας φωνής 

(επιλογή μέσω πλήκτρου) 
NAI 

  

2.41 
Δυνατότητα αλλαγής φόντου (οι επιλογές να καθορίζονται 

από το διαχειριστή) 
NAI 

  

2.42 Ανοιχτή συνομιλίας full duplex NAI   

2.43 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής ≥ 5   

2.44 Ενεργές κλήσεις ανα γραμμή ≥ 6   

2.45 Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων NAI   

2.46 

Δύο (2) θύρες gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTx 

Η μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση με 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

NAI    

2.47 Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας gigabit Ethernet NAI    

2.48 Ξεχωριστή υποδοχή ενσύρματων ακουστικών NAI    

2.49 
Υποστήριξη ηλετρονικού ελέγχου του κλείστρου της 

συσκευής (electronic hookswitch control) 

NAI   

2.50 
Υποστήριξη Bluetooth 4.1 Ehnanced Data Rate (EDR), Hands-

Free Profile (HFP) και Phone Book Access Profile (PBAP) 

NAI   

 Πλήκτρο μεγαφώνου NAI    

2.51 Full-Duplex μεγάφωνο NAI    

2.52 Έγχρωμη οθόνη NAI   

2.53 Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 800x480   

2.54 Ρύθμιση φωτεινότητας NAI   

2.55 Υποστήριξη των codec G711, G729a, G722, iLBC, H.264 NAI   

2.56 Ενσωματομμένη κάμερα με υποστήριξη κλήσης video  NAI   

2.57 Υποστήριξη κλήσης video σε ανάλυση High Definition 720p NAI   

2.58 Υποστήριξη Image Authentication NAI    

2.59 Υποστήριξη File Authentication NAI    

2.60 Υποστήριξη Signalling encryption (TLS) NAI    

2.61 Υποστήριξη Media encryption SRTP NAI    

2.62 

Δυνατότητα περιορισμού στην πρόσβασης ρυθμίσεων 

ασφαλείας και δικτύου της συσκευής απο το μενού 

λειτουργειών 

NAI    

2.63 Δυνατότητα απενεργοποίησης Gratuitous ARP NAI    

 

 

5.3 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης 

 
Α/Α Σύστημα Τηλεδιάσκεψης   
3.1 Video τερματικό με υποστήριξη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας SIP NAI 



3.2 
Ενσωματωμένη οθόνη LCD 23-inch με ανάλυση 1920 x 1080 (16:9)  NAI 

3.3 
Ενσωματωμένη κάμερα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:                                                      63° 

horizontal field of view                                                                         38° vertical field of view                         

Ανάλυση : 1080p30  

ΝΑΙ 

3.4 Ενσωματωμένα μικρόφωνα και ηχεία ΝΑΙ 

3.5 
Υποστήριξη video πρωτοκόλλων:                                                                                           H.264 and 

AVC (H.264/MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding) 
ΝΑΙ 

3.6 
Υποστήριξη audio codecs:                                                                                                                     

G.711a, G.711u, G.729a, G.729ab, Internet Low Bitrate Codec (iLBC), G.722, Internet Speech 

Audio Codec (iSAC), and AAC-LD (MP4A-LATM)                                                                             

ΝΑΙ 

3.7 Υποστήριξη Bluetooth 3.0 NAI 

3.8 Υποστήριξη ασύρματης διασύνδεσης                                                   IEEE 802.11a, 802.11b, 

802.11g, and 802.11n 
ΝΑΙ 

3.9 
Να συνεργάζεται πλήρως με το υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο Cisco Communications Manager NAI 

3.10 Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων   

3.11 
Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP NAI 

3.12 Υποστήριξη BFCP, TLS, SRTP NAI 

3.13 Υποστήριξη 802.1x, WPA2 EAP-FAST, WEP, EAP-TLS NAI 

3.14 Υποστήριξη των παρακάτω λειτουργιών:                                                                                                    

+ Dialing (ITU E.164)                                                               Auto-answer                                                                                                     

Call forward                                                                                                                                                       

Call history lists                                                                              Call pickup                                                                               

Call waiting                                                                                                                                                        

Caller ID                                                                                                                Corporate directory                                                                                                             

Hold (and Resume)                                                                                         Mute (audio and video)                                                                                                       

Self-View (video call)                                                                               Transfer (ad hoc) 

NAI 

3.15 Να υποστηρίζει τις παρακάτω διασυνδέσεις :                                                                                                              

HDMI type A port για διασύνδεση PC                                                                                    High-speed 

USB 2.0 ports για διασύνδεση πληκτρολογιου, mouse, κεφαλόφωνου 

ΝΑΙ 

3.16 Να υποστηρίζει Kensington Security Slot ΝΑΙ 

 
 
5.4 Switch Πρόσβασης 48 θυρών PoE 

 

Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

4.1 

Συμβατότητα με τον δικτυακό εξοπλισμό στο Μητροπολιτικό 

Δίκτυο Οπτικών Ινών καθώς και στο δίκτυο δεδομένων του Δήμου 

Ηρακλείου 

NAI     

Αρχιτεκτονική: 

4.2 
Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 

19”, 1RU 
ΝΑΙ     

4.3 
Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Wire speed 

Backplane bandwidth) (Gbps) 
>= 160 Gbps     

4.4 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων   >= 130 Mpps     

4.5 Mνήμη DRAM >= 4 GB     

4.6 Mνήμη Flash >= 2 GB     

4.7 
Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για 

Bridging και Filtering για όλο το switch  
>= 32000     

4.8 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων unicast routes >= 20000     

4.9 Μέγιστη κατανάλωση ισχύος <= 100 W     



Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 

4.10 
1.     Ethernet IEEE 802.3 (10BaseΤ), Fast Ethernet IEEE 802.3u 

(100BaseTX) 
NAI     

4.11 

2.     Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 

1000BaseX. Υποστήριξη Gigabit Ethernet θυρών τύπου 1000Base-

SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX και 1000BaseT 

NAI     

4.12 
3.     Υποστήριξη 1 Gigabit Ethernet θυρών (SFP+) τύπου 

1GBaseSR, 1GBaseLR, 1GBaseLRM 
NAI     

4.13 
4.     Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse Wavelength-Division 

Multiplexing (CWDM) 
NAI     

4.14 5. Υποστήριξη Power over Ethernet (PoE) τύπου IEEE 802.3at       

Interfaces: 

4.15 

1.     Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) Switched 

Ethernet θύρες 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας των οποίων 

να επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX 

ικανότητα. 

ΝΑΙ     

4.16 
2. Στις τουλάχιστον 48 Switched Ethernet θύρες να 

υποστηρίζεται Power over Ethernet (PoE) τύπου ΙΕΕΕ 802.3at 
NAI     

4.17 

3.     Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 1 Gigabit Ethernet 

για σύνδεση σε άλλο μεταγωγέα (uplinks) τύπου SFP+. Οι θύρες να 

υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα 1GBaseSR, 1GBaseLR και 

1GBaseLRΜ, με απλή αλλαγή μετατροπέα SFP+. 

NAI     

4.18 
4.     Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου USB για 

χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash Storage) 
ΝΑΙ     

4.19 

5.     Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) τύπου RJ-45 για 

out-of-band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω 

τερματικού. 

ΝΑΙ     

4.20 

6.     Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου mini-USB 

για out-of-band διαχείριση (Configuration & Management) η οποία 

να υποστηρίζει USB-console πρόσβαση και να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά της RJ-45 

ΝΑΙ     

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 

4.21 

1.     Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις  Ethernet, Fast 

Ethernet και Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). H λειτουργία σε 

Half ή Full Duplex να μπορεί να επιλέγεται αυτόματα για τις 

10/100/1000 θύρες. 

ΝΑΙ     

4.22 

2.     Υποστήριξης συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών 

10/100/1000BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας 

τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch βάση 

του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad 

NAI     

4.23 

3.     Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε τουλάχιστον 

είκοσι τέσσερεις (24) ομάδες για όλο το switch. Nα μπορεί δηλαδή 

το switch να υποστηρίζει είκοσι τέσσερεις ομάδες (δύο θύρες η 

κάθε ομάδα) για δημιουργία δώδεκα λογικών συνδέσεων 

ταχύτητας τουλάχιστον 2 Gbps full duplex. 

ΝΑΙ     

4.24 

4.     Υποστήριξη σύνδεσης σε στοίβα (stacking) τουλάχιστον 

εννέα (9) μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα ή οποία να είναι 

ενιαία διαχειρίσιμη. Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο 

επικοινωνίας εύρους ζώνης τουλάχιστον 160Gbps   

ΝΑΙ     



Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

4.25 

5.     Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

βάση του προτύπου 802.3ad για δυναμική δημιουργία λογικών 

συνδέσεων (Fast Pipes). 

NAI     

4.26 6.     Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs  >= 255     

4.27 7.     Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs >= 4000     

4.28 
8.     Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και 

διάρθρωσης trunks. 
ΝΑΙ     

4.29 9.     Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q  ΝΑΙ     

4.30 
10.  Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) >= 9000 

bytes 
ΝΑΙ     

4.31 11.  Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol NAI     

4.32 
12.  Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση του προτύπου 

ΙΕΕΕ 802.1s 
NAI     

4.33 13.  Αριθμός υποστηριζόμενων STP instances >= 64     

4.34 14.  Υποστήριξη λειτουργίας DHCP Server NAI     

4.35 

15.  Υποστήριξη δημιουργίας εφεδρικών συνδέσεων χωρίς την 

χρήση του Spanning Tree πρωτοκόλλου. Η κίνηση να μπορεί να 

κατανέμετε μεταξύ των εφεδρικών συνδέσεων και σε περίπτωση 

αστοχίας μιας εξ αυτών ο χρόνος σύγκλισης να είναι μικρότερος 

από 100ms 

NAI     

4.36 16.  Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI     

4.37 
17.  Υποστήριξη IGMP v3 snooping για την IPv4 multicast 

κίνηση και IPv6 MLD snooping για IPv6 multicast κίνηση 
ΝΑΙ     

4.38 18.  Υποστήριξη IGMP filtering.   NAI     

4.39 
19.  Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών 

μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. 
ΝΑΙ     

4.40 

20.  Δυνατότητα δυναμικής ένταξης των θυρών σε VLANs 

ανάλογα με τη MAC διεύθυνση του σταθμού εργασίας που είναι 

συνδεδεμένος στην εκάστοτε θύρα. 

ΝΑΙ     

4.41 21.  Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ab (LLDP) και LLDP-MED NAI     

4.42 
22.  Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων με στόχο την 

ανταλλαγή και διαμοίραση VLAN πληροφοριών. 
NAI     

4.43 
23.  Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς 

επανεκκίνηση του μεταγωγέα 
NAI     

4.44 24.  Υποστήριξη στατικού IP routing ΝΑΙ     

4.45 25.  Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης RIP, RipNG ΝΑΙ     

4.46 
26.  Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων VLANs 
ΝΑΙ     

4.47 27.  Υποστήριξη Netflow v9 export και Flexible Netflow NAI     

4.48 28.  Υποστήριξη Policy-Based Routing (PBR) NAI     

Quality of Service: 

4.49 
1.     Υποστήριξη τουλάχιστον οκτώ (8) queues ανά πόρτα 

εξερχόμενης κίνησης 
ΝΑΙ     

4.50 

2.     Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των πακέτων βάση 802.1p 

CoS  και Differentiated Services Code Point field (DSCP), με 

υποστήριξη marking και reclassification ανά πακέτο με βάση 

IP/MAC διεύθυνση αποστολέα και  παραλήπτη ή TCP/UDP πόρτα 

πηγής και προορισμού 

NAI     

4.51 

3.     Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με 

στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης και τη 

διαμόρφωση της εξερχόμενης με βάση IP/MAC διεύθυνση 

αποστολέα/παραλήπτη και TCP/UDP πόρτα πηγής/προορισμού. 

ΝΑΙ     



Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

4.52 
4.     Υποστηριζόμενος αριθμός policers συνολικα για τον 

μεταγωγέα  
>= 1000     

4.53 
5.     Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή 

συμφόρησης στις ουρές εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης 
NAI     

4.54 6.     Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) queuing NAI     

4.55 7.     Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI     

Διαχείριση: 

4.56 1.     Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 NAI     

4.57 2.     Υποστήριξη Bridge MIB  ΝΑΙ     

4.58 
3.     Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου 

RMON (history, statistics, alarm & events) 
ΝΑΙ     

4.59 

4.     Υποστήριξη Switched Port Analyzer (SPAN) θύρας, η 

οποία να επιτρέπει παρακολούθηση bidirectional κίνησης μίας 

μεμονωμένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του 

switch από έναν network analyzer ή RMON probe 

ΝΑΙ     

4.60 

5.     Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε να είναι δυνατή 

η παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, 

από μια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόμη κι αν η θύρα 

αυτή βρίσκεται σε άλλο μεταγωγέα. 

NAI     

4.61 

6.     Υποστήριξη αυτόματης διαμόρφωσης των θυρών 

ανάλογα με τον τύπο της συνδεομένης συσκευής (π.χ. host, access 

point Ip Phone), με εφαρμογή προκαθορισμένων από τον 

διαχειριστη χαρακτηριστικών (zero touch policy configuration) 

ΝΑΙ     

4.62 
7.     Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ και των RMON-MIB 

και RMON2-MIB 
ΝΑΙ     

4.63 8.     Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισμό βλαβών ΝΑΙ     

4.64 9.     Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ     

4.65 10.  Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ     

4.66 
11.  Υποστήριξη αυτόματου προγραμματισμού μέσω DHCP ή 

ΒΟΟΤ server. 
NAI     

4.67 
12.  Υποστήριξη Network Time Protocol v4 (ΝΤPv4) για ακριβή 

και συνεπή χρονισμό σε IPv4 και IPv6 
ΝΑΙ     

4.68 
13.  LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης 

τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγέα 
ΝΑΙ     

4.69 
14.  Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command line 

interface. 
ΝΑΙ     

Διαθεσιμότητα: 

4.70 
1.     Δυνατότητα υποστήριξης ενσωματωμένης εφεδρικής 

τροφοδοσίας  
ΝΑΙ     

4.71 2.     Να διαθέτει ενσωματωμένο εφεδρικό ανεμιστήρα ΝΑΙ      

4.72 

3.     Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε 

περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα 

με την παραμετροποίηση των STP timers 

ΝΑΙ     

4.73 
4.     Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων 

συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση 
ΝΑΙ     

4.74 

5.     Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, ώστε να μην 

λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του αλγόριθμου STP κατά τη 

διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές 

ΝΑΙ     

4.75 6.     ΜΤΒF  
>=300,000 

ώρες 
    



Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ασφάλεια: 

4.76 
1.     Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για 

τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση. 
ΝΑΙ     

4.77 
2.     Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των 

χρηστών για πρόσβαση στο  μεταγωγέα 
ΝΑΙ     

4.78 
3.     Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών κατά τη 

σύνδεσή τους στο μεταγωγέα 
ΝΑΙ     

4.79 

4.     Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό 

προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα 

σύνδεσής του. 

ΝΑΙ     

4.80 

5.     Υποστήριξη πιστοποίησης σε πολλαπλά domains μέσα 

από την ίδια θύρα ώστε να μπορούν διασυνδεδεμένες σε σειρά 

συσκευές (π.χ. IP τηλέφωνο και υπολογιστής) να πιστοποιηθούν 

και να ενταχθούν στο ενδεδειγμένο VLAN μέσα από την ίδια θύρα 

NAI     

4.81 
6.     Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC address για 

συσκευές που δεν υποστηρίζουν 802.1x 
NAI     

4.82 

7.     Υποστήριξη Web authentication για χρήστες που δεν 

υποστηρίζουν 802.1x, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν SSL 

Μέσω browser για την πιστοποίηση τους 

NAI     

4.83 
8.     Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική 

πρόσβαση 
ΝΑΙ     

4.84 
9.     Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP 

κίνησης. 
NAI     

4.85 
10.  Υποστήριξη SSH για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη 

διαχείριση μέσω Telnet. 
NAI     

4.86 
11.  Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree 

πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών 
NAI     

4.87 

12.  Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των 

πακέτων μέσω Access Control Lists (ACLs) βάση πληροφορίας 

επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον IP/MAC 

διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη και TCP/UDP πόρτα πηγής 

και προορισμού 

ΝΑΙ     

4.88 
13.  Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά θύρα για κίνηση 

επιπέδου 2 
NAI     

4.89 14.  Υποστήριξη IPv6 ACLs  NAI     

4.90 

15.  Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να 

φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη προέλευση 

και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των 

DHCP bindings. 

ΝΑΙ     

4.91 16.  Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing. NAI     

4.92 17.  Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. NAI     

4.93 

18.  Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν 

πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα 

με την MAC address που έχουν 

ΝΑΙ     

4.94 

19.  Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου 

από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από 

το δίκτυο 

ΝΑΙ     

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (μετά από αναβάθμιση υλικού ή/και λογισμικού): 

4.95 3.     Υποστήριξη OSPF & OSPFv3 δρομολόγησης  ΝΑΙ     



Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

4.96 4.     Υποστήριξη BGP δρομολόγησης ΝΑΙ     

4.97 
5.     Υποστήριξη equal και unequal cost load balancing για IPv4 

και IPv6 
NAI     

4.98 
6.     Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast (PIM) για IP 

multicast δρομολόγηση.  
NAI     

4.99 7.     Υποστήριξη VRF-lite NAI     

Προδιαγραφές Ασφαλείας: 

4.100 1.     UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 ΝΑΙ     

4.101 2.     CE Marking ΝΑΙ     

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: 

4.102 1.     FCC 15 Class A, CE marking ΝΑΙ     

4.103 2.     EN 55022 Class A ( CISPR 22 Class A) NAI     

 
5.5 SFP Μονότροπης Οπτικής Ίνας 

 

Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

5.1 Συμβατότητα με το switch πρόσβασης 48 θυρών PoE (5.4) NAI     

5.2 

Συμβατότητα με τον δικτυακό εξοπλισμό στο Μητροπολιτικό 

Δίκτυο Οπτικών Ινών καθώς και στο δίκτυο δεδομένων του Δήμου 

Ηρακλείου 

NAI   

5.3 
Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit Interface Converter 

τύπου 1000BASE-LX/LH με LC κονέκτορες οπτικής ίνας 
ΝΑΙ     

5.4 Υποστήριξη ταχυτήτων μέχρι και 1000 Mbps ΝΑΙ     

 
 
 
5.6 Πύλη Αναλογικών Θυρών (ATA)  
 

Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

6.1 

Ο αναλογικός μετατροπέας φαξ 2 θυρών να είναι του ίδιου 

κατασκευαστή με το ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο που διαθέτει ο 

Δήμος Ηρακλείου 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ     

6.2 Αριθμός αναλογικών πορτών (κατ'ελάχιστο) 2     

6.3 Αριθμός Ethernet πορτών 10Mbps (κατ'ελάχιστο) ≥1     

6.4 Υποστήριξη αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών ΝΑΙ     

6.5 Υποστήριξη μόντεμ ΝΑΙ     

6.6 Υποστήριξη τερματικών φάξ ΝΑΙ     

6.7 Υποστήριξη Τ.38 Fax Relay NAI     

6.8 Υποστήριξη Fax Passthrough NAI     

6.9 Υποστήρικη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας SIP ΝΑΙ     

6.10 Υποστήρικη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας Η.323 ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ     

6.11 Υποστήρικη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας MGCP ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ     

6.12 

Υποστήρικη επιπλέον πρωτοκόλλων σηματοδοσίας (να 

αναφερθούν) 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

  

6.13 Υποστήριξη Media encryption SRTP NAI     

6.14 

Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 

Server 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

  

6.15 Υποστήριξη HTTP Server NAI     

6.16 Υποστήριξη SNMP NAI     

6.17 Υποστήριξη Τelnet ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ     

6.18 Υποστήριξη DHCP NAI     

6.19 Υπσοτήριξη DNS NAI     

6.20 Υποστήριξη Codec: G.711, G.729 NAI     



Α/Α Ιδιότητα / χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

6.21 Υποστήριξη RADIUS και TACACS+ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ     

6.22 Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες NAI     

6.23 

Δυνατότητα προώθησης κλησης υπο συνθήκες μη απάντησης 

και απασχολημένου 
NAI     

6.24 Υποστήριξη αναμονής κλήσης NAI     

6.25 Δυνατότητα Call Pickup NAI     

6.26 Δυνατότητα Group Pickup NAI     

6.27 Δυνατότητα άμεσης εκτροπής κλήσης NAI     

6.28 Δυνατότητα συνδιάσκεψης NAI     

6.29 Δυναότητα στάθμευσης κλήσης (Call Park) NAI     

6.30 Δυνατότητα ταχείας κλήσης NAI     

6.31 Δυνατότητα επανάκλησης NAI     

6.32 Δυνατότητα αναγνώρισης καλούντος στην αναμονή NAI     

6.33 Υποστήριξη Comfort noise generation (CNG) ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ     

6.34 Υποστήριξη Voice Activity Detection (VAD) ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ     

 
 
5.7 Εγγύηση και υποστήριξη τύπου hardware support contract για 12 μήνες 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Απάντηση 
Προμηθευτή Παραπομπή 

7.1 
Η παροχή εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης δεν θα 
κοστολογηθεί χωριστά από τον εξοπλισμό, το κόστος θα 
περιέχεται στο κόστος κάθε επιμέρους εξοπλισμού. 

ΝΑΙ     

7.2 

Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία ΟΛΟΥ 
του προσφερόμενου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) για 
περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική 
Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. 

ΝΑΙ     

7.3 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη 
δυνατότητά του για την παροχή της εγγύησης αυτής 
παρέχοντας σχετικά έγγραφα που το τεκμηριώνουν καθώς και 
ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει την σχετική κάλυψη του 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ     

7.4 Να αναφερθεί για πόσο διάστημα ο κατασκευαστής εγγυάται 
την ύπαρξη ανταλλακτικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 

ΝΑΙ     

7.5 
Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού 
παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της 
εγγύησης.  

ΝΑΙ     

7.6 Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε 
σφάλματα λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης. ΝΑΙ     

7.7 Ανταπόκριση Προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης κατά την 
διάρκεια της εγγύησης: ΝΑΙ     

7.7.1 

Για την διάγνωση της βλάβης να ανταποκριθεί: 
  - Εντός τριών (3) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της 
βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή και στο διάστημα από 09:00 μέχρι 15:00, ή 
  - το πρωί (το αργότερο 09:00 η ώρα) της επομένης εργάσιμης 
ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών 
και ωρών. 

ΝΑΙ     

7.7.2 

Για την επιδιόρθωση της βλάβης: 
  - σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 24 ωρών από την 
αναγγελία της βλάβης και εφόσον αυτή δεν έχει αποκατασταθεί, 
ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει, εντός 24 
ωρών, με όμοια ή ισοδύναμη τεχνικά και λειτουργικά μονάδα 
που να λειτουργεί κανονικά, έχοντας εγκαταστήσει το 
αντίστοιχο λογισμικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει 
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. 

ΝΑΙ     

7.8 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μετακινήσεων ή 
αποστολής εξοπλισμού για την αποκατάσταση μιας βλάβης. 

ΝΑΙ     

7.9 

Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω 
τηλεφώνου, fax και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email). 
Επίσης να προσφέρει μέθοδο επικοινωνίας με τον 
κατασκευαστή (λογαριασμούς πρόσβασης) για την επίλυση/ 

ΝΑΙ     



Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Απάντηση 
Προμηθευτή Παραπομπή 

παρακολούθηση προβλημάτων. 

7.10 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου εγγύησης, όλες τις νέες εκδόσεις λογισμικού  του 
εξοπλισμού, δηλαδή διορθώσεις σφαλμάτων, δευτερεύουσες 
και κύριες νέες εκδόσεις (bug fixes, minor και major  releases). 

ΝΑΙ     

 
 

Ο Συντάκτης 

 

 

Κουτεντάκης Μανόλης 

 

Ο Δ/ντής 

 

 

Μοχιανάκης Κωστής 

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 

 

Πέτρος Ινωτάκης 



 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την επέκταση της ΙΡ τηλεφωνίας στο κτίριο στην 
Πλατεία Δασκαλογιάννη 

 
1. IP τηλεφωνικές συσκευές για τις ανάγκες του κτηρίου της Πλατείας Δασκαλογιάννη και 

Σύστημα Τηλεδιάσκεψης  

 

1 Απλή τηλεφωνική συσκευή  80 145,00 € 11.600,00 € 

2 Προηγμένη τηλεφωνική συσκευή  12 380,00 € 4.560,00 € 

4 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης 2 2.000,00 € 4.000,00 € 

Μ. Σύνολο 20.160,00 € 

 

ΦΠΑ 23% 4.838,40 € 

 

Γ. Σύνολο 24.998,40 € 

 
Η δαπάνη του παραπάνω πίνακα θα βαρύνει τον ΚΑ 40-7135.004 με τίτλο «Προμήθεια IP 

τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Πολεοδομίας»  του προϋπολογισμού του 2017 του Δήμου 

Ηρακλείου.  

 

2. Υλικά και υπηρεσίες για την επέκταση IP Τηλεφωνίας κτηρίου της Πλατείας 

Δασκαλογιάννη 
 

α/α Είδος Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο 

1 
PoE Switch 10/100/1000 48 Θέσεων με δύο SFP 

θύρες με δύο τροφοδοτικά 
2 6.890,00 € 13.780,00 € 

2 SFP μονότροπης οπτικής ίνας 2 620,00 € 1.240,00 € 

3 ΑΤΑ με σχετική άδεια χρήση 5 195,00 € 975,00 € 

Μ. Σύνολο 15.995,00 € 

ΦΠΑ 24% 3.838,80 € 

Γ. Σύνολο 19.833,80 € 

 

Η δαπάνη του παραπάνω πίνακα θα βαρύνει τον  40-7135.019 με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για την 

επέκταση IP Τηλεφωνίας στην Πολεοδομία» του προϋπολογισμού του 2017 του Δήμου Ηρακλείου.  

 
 

Έκδ.1 αναθ.1 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016 ΠΡΟ-ΠΣΠ 000 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η επέκταση της ΙΡ τηλεφωνίας στο κτίριο στην 
Πλατεία Δασκαλογιάννη  

• ΚΑ 40-7135.004 με τίτλο «Προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της 

Πολεοδομίας»  ποσού 25.000€ του προϋπολογισμού του 2017 του Δήμου Ηρακλείου.  

• 40-7135.019 με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για την επέκταση IP Τηλεφωνίας στην 

Πολεοδομία» ποσού 20.00€ του προϋπολογισμού του 2017 του Δήμου Ηρακλείου.  

 

 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις   
Α Τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 

22 του Ν. 3536/2007 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την  
4. παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της   
5. παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 
Β. Τις αποφάσεις : 

1. Την 58120/ 01-06-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους 
Αντιδημάρχους  

 
Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 



 Η εκτέλεση της Προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό διαγωνισμό τους όρους του οποίου έχει 

ψηφίσει η οικονομική Επιτροπή σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και  με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Άρθρο 4ο  
Σύμβαση 
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 
Η προκήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός και η 
προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική 
σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 
Άρθρο 5ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας,  ο προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, θα καταθέσει  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία 
θα προσκομίσει, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 
του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής στον 
οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας (των άρθρων που του 
κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την  
πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  
επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν το υλικό  είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή 
του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από την 
υπηρεσία  του Δήμου Ηρακλείου τον  αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο Ηρακλείου) , 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 
τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 
Άρθρο 6ο  
Παράδοση Υλικών( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος) 
Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια , ορίζεται το χρονικό διάστημα εξήντα ( 60 ) 
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει συνολικά στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί 
από την Υπηρεσία. 



Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 7ο  
Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών  
1.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 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2.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. 
3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή Υλικών προμήθειας  
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με 
μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία  μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 
προμηθευτής.  
Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του 
μακροσκοπικού ελέγχου.  
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 

 
Άρθρο 9ο  
Χρόνος παραλαβής υλικών 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 
καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. 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 Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
προμηθευτή. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 
208 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του 
Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
Άρθρο 10ο  
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 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. 



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 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής 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. 
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα 
από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 
2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 
παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί 
να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
3.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους . 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά λοιπά ισχύουν 

οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16. 

 

 

 

 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 

των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 

N.4412/2016.  

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου  

Γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.  

Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».  

Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   

 

 

 

Άρθρο 12ο 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 

α)  παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο 

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

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

ή εκπτώσεις και  

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

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
Άρθρο 13ο  



  Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις 

που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού .Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  το Δήμο. 
 

 
 

 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

 
 

 Κουτεντάκης Εμμανουήλ 
ΠΕ Πληροφορικής 

 Θεωρήθηκε 
Ο Διευθυντής  

 
 

Μοχιανάκης Κωνσταντίνος  
ΠΕ Πληροφορικής 

 
 

 


