
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 

της τιμής ανά είδος , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 55.592,18 € ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Β) Μηχανήματα FAX 
Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων Δ) Εξοπλισμός 
για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου.  

Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης προμήθειας αποτελείται από την παρούσα Διακήρυξη , τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον 

Προϋπολογισμό Προσφοράς .   

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες  Διατάξεις - Αποφάσεις 

Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με: 

Α. Τις ισχύουσες διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')

4. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος

Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου

22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209,  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

5. -Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση:Αγ. Τίτου αρ. 1 

Τ.Κ: 71202 

Πληροφορίες: Τζανιδάκης Β. 

Τηλ.: 2813409185 -186-189 

Fax: 2810229207 

E-mail : prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο,   20 /09 / 2017 

Aρ. Πρωτ.: 112104 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:  

Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

Β) Μηχανήματα FAX 

Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση 

Ασύρματων Δικτύων 

Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του 

Δήμου Ηρακλείου 



7. -Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

8. -Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών».

9. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»,

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

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

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

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

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

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

και στοιχεία”,

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

16. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

Σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω  , δεν αποτελούν μέρος του 

εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 

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 υπ’ αριθ.  834 /2017 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την  οποία   διατέθηκε η

πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού  

ΑΡΘΡΟ 2  

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ηρακλείου 

Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr 

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Τίτου αρ. 1 

Ταχ.Κωδ.: 71202 

Τηλ.: 2813409185 

Telefax: 2810229207 

E-Mail: prom@heraklion.gr 

Πληροφορίες:  Τζανιδάκης Βασίλης 

ΑΡΘΡΟ 3 

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016

για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 



α) η με αρ. …………… προκήρυξη  

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016  

δ) η συγγραφή υποχρεώσεων, 

ε)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

στ) τεχνικές προδιαγραφές 

ζ) τεχνική περιγραφή 

η) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

θ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.heraklion.gr/press/auction 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 

αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

ΑΡΘΡΟ 4  

Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Αντικείμενο της προμήθειας είναι Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Β) Μηχανήματα FAX Γ)

Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων 

Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου 

2. Προσφορές γίνονται δεκτές ανά είδος του αντικειμένου της σύμβασης.

3.Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5  

Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 55.592,18 € Ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 6  

Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους  και βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.: 

Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Κ.Α 10-7135.001, Κ.Α 30-7135.004, Κ.Α 40-7135.001, Κ.Α 50-

7135.001, Κ.Α 70-7135.001  

Β) Μηχανήματα FAX Κ.Α 10-7135.002, Κ.Α 70-7135.002 

Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων Κ.Α 70-7134.020 

Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου Κ.Α 70-7135.014 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

4. Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας . 

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 

τουΝ.4412/2016. 

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου 



Γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή  

Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας . 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η  πλέον  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος . 

ΑΡΘΡΟ 8  

Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 10 / 10 / 2017 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 

71202, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση. Οι 

προσφορές μπορεί να σταλούν ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου στην 

Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 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 17 / 09 /2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 : π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

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  Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Β) Μηχανήματα FAX Γ) Εξοπλισμός για την 

δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του 

Δήμου Ηρακλείου» με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ηρακλείου και ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών ……….. / 10 / 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. 

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. 



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 10 

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» 

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 Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

Β) Μηχανήματα FAX Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων Δ) 

Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα 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  Α) Φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα Β) Μηχανήματα FAX Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων 

Δικτύων Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου » 

ΑΡΘΡΟ 11  

Σύνταξη  οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή του προς Προμήθεια υλικών  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 12  

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 



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

στις σχετικές προμήθειες 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 13  

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 14  

Κριτήρια επιλογής  

Α. Καταλληλότητα 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 15  

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  19.1 

της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 16 

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 τεχνικές προδιαγραφές 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 πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης και προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος  

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 

την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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 20 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 17 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 17  

 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 13-14 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 13 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 18  

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 19  

Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 19.1 και 19.2 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. 

 

19.1 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) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της 

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 896,65ευρώ. Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να 

δώσουν προσφορά μόνο για μέρος ή είδος  της προμήθειας , το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί 

στο 2% επί του μέρους της προμήθειας  προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α . 

 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 18 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. 

 

19.2 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 20  

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. 

ΑΡΘΡΟ 21  

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 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 22  

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. 

ΑΡΘΡΟ 23  

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. Τεχνικές προδιαγραφές  

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΑΡΘΡΟ 24 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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



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 25  

Παράδοση Υλικών ( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος) 

Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα τριάντα  ( 30 )  

ημερών  από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η παράδοση και εκφόρτωση των υλικών θα γίνει στο δήμο Ηρακλείου  σε χώρο που θα υποδειχθεί 

από την Υπηρεσία μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή. Η εκφόρτωση των υλικών θα γίνει με 

έξοδα του προμηθευτή (δικά του εργατικά).   

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και την 

παράδοση των ειδών και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά 

που πιθανό να γίνει. 

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

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 προδοθέντων 

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 Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση την αρμόδια 

Επιτροπή 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. 

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 της 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 

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 

συντελέστηκε 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 καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων 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. 

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. 

ΑΡΘΡΟ 26  

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 27  

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 28  

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 ΠΑΤΡΙΣ .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση:Αγ. Τίτου αρ. 1 

Τ.Κ: 71202 

Πληροφορίες: Τζανιδάκης Β. 

Τηλ.: 2813409185 -186-189 

Fax: 2810229207 

E-mail : prom@heraklion.gr 

  

 

Ηράκλειο,   20 /09 / 2017 

 

Aρ. Πρωτ.: 112104 

 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:  

Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

Β) Μηχανήματα FAX 

Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων 

Δικτύων 

Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου 

Ηρακλείου 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Ο Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο

κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος , συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 55.592,18 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Β) Μηχανήματα FAX Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία 

& επέκταση Ασύρματων Δικτύων Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα 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 10/10/2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00

π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 , ενώπιον της  Αρμόδιας 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας,  ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου 

Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή, για την σύμβαση «Α) 

Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Β) Μηχανήματα FAX Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων 

Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου.»,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη 

ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να 

παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους 

ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή 

την 17/10/2017  ημέρα Τρίτη 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. 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) 2 επί τοις % της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 896,65 ευρώ, Για 

τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μέρος της προμήθειας , το ποσό της εγγυητικής θα 

αντιστοιχεί στο 2% επί του μέρους της προμήθειας  προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α . 

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα    - ΠΑΤΡΙΣ  –  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 

Tα έξοδα Δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος 
Τ.Κ: 71202 
Πληροφορίες/υπεύθυνος: Γ. Φανταουτσάκης 
Τηλ.: 2813 409267 
Fax: 2813 409170 
E‐mail: yiannis@heraklion.gr 
Ηράκλειο 5 / 9 / 2017   
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

Β) Μηχανήματα FAX 

Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων 

Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνικές Προδιαγραφές 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  



 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Ηράκλειο 5/9/2017 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.  Η προμήθεια αφορά:  
Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

Β) Μηχανήματα FAX 

Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων 

Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου 

2. Α ΟΜΑΔΑ Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

2.1 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό 

CPVS: 30121100‐4 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

1.   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τελευταίο μοντέλο στην Ελλάδα (να μην έχει 

αντικατασταθεί με νέο μοντέλο), 

αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2.   ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ     A5 ‐ A3 

3.   ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 7 δευτερόλεπτα 

4.   ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ  2 δίσκοι ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α3 

χωρητικότητας 250 φύλλων,  και 1 βοηθητικό 

δίσκο (bypass)  50 φύλλων 

5.   ΜΝΗΜΗ  512 MΒ 

6.   ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ  1‐999 

 

7.   ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  >= 50 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

8.   ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ  >=25 σελίδες/λεπτό A4 Α/Μ‐A4  color 

9.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ)  600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

10. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4  >= 25 σελίδες/λεπτό 

11. ΑΝΑΛΥΣΗ  600x600 dpi Α/Μ 



12. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

13. ΓΛΩΣΣΕΣ   PCL6 

14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ   USB 2.0, Ethernet 10/100 

15. ΟΘΟΝΗ  ‐ Πολλαπλών ενδείξεων, αφής 

‐ Επιθυμητή έγχρωμη, με Ελληνική γλώσσα  

16. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

17. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  Δυνατότητα προσθήκης μονάδας FAX 

18. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι 

αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία 

με ευθύνη του προμηθευτή. Επίσης πρέπει να 

συνοδεύεται απαραίτητα από toner(s), 

γνήσια, παραγωγικότητας συνολικά >25.000 

σελίδων A4, λογισμικό εγκατάστασης σε 

λειτουργικά συστήματα Windows VISTA, 7, 8, 

και 10 που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του 

προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ  εάν 

αυτό ζητηθεί, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική 

μορφή , καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε 

περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή 

συσκευασία 

ΝΑΙ 

19. ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Εγγύηση δύο (2) ετών. 

Εκτός εγγύησης γίνεται αποδεκτό να μην 

συμπεριλαμβάνονται: Toner, Developer, και 

Drum. 

Σε περίπτωση που δεν γίνεται αναφορά στα 

Toner, Developer, και Drum ή σε 

οποιαδήποτε άλλο τεχνικό εξάρτημα και στη 

διάρκεια του (σε σελίδες),  που αφορά την 

τακτική του συντήρηση,  θεωρείται ότι  ο 

προμηθευτής αποδέχεται σιωπηρά ότι 

συμπεριλαμβάνεται στον χρόνο εγγύησης και 

για απεριόριστο κύκλο εργασίας. 

ΝΑΙ 

 

2.2 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό 

CPVS: 30121100‐4 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 



1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τελευταίο μοντέλο στην Ελλάδα (να μην έχει 

αντικατασταθεί με νέο μοντέλο), 

αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2.   ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ     A5 ‐ A3 

3.   ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 7 δευτερόλεπτα 

4.   ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ  2 δίσκοι ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α3 

χωρητικότητας 250 φύλλων,  και 1 βοηθητικό 

δίσκο (bypass)  50 φύλλων 

5.   ΜΝΗΜΗ  512 MΒ 

6.   ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ  1‐999 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

7.   ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  >= 50 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

8.   ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ  >=25 σελίδες/λεπτό A4 Α/Μ ‐ A4  color 

9.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ)  600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

10. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4  >= 25 σελίδες/λεπτό 

11. ΑΝΑΛΥΣΗ  600 dpi Α/Μ 

12. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

13. ΓΛΩΣΣΕΣ   PCL6 

14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ   USB 2.0, Ethernet 10/100 

FAX 

15. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ  G3  

16. ΤΑΧΥΤΗΤΑ MODEM  33,6 kbps  

17. ΟΘΟΝΗ  ‐ Πολλαπλών ενδείξεων 

‐ Επιθυμητή έγχρωμη, αφής με Ελληνική 

γλώσσα  

18. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  Διασφάλιση διαθεσιμότητας για 5 έτη 



19. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι

αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία

με ευθύνη του προμηθευτή.

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα

από toner(s), γνήσια, παραγωγικότητας

συνολικά >10.000 σελίδων A4.

Λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά

συστήματα Windows VISTA, 7, 8, και 10 που

θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή

σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ  εάν αυτό ζητηθεί,

εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή , καλώδιο

τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα

τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην

εργοστασιακή συσκευασία

ΝΑΙ 

20. ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εγγύηση  δύο (2) ετών.

Εκτός εγγύησης γίνεται αποδεκτό να μην

συμπεριλαμβάνονται: Toner, Developer, και

Drum.

Σε περίπτωση που δεν γίνεται αναφορά στα

Toner, Developer, και Drum ή σε

οποιαδήποτε άλλο τεχνικό εξάρτημα και στη

διάρκεια του (σε σελίδες),  που αφορά την

τακτική του συντήρηση,  θεωρείται ότι  ο

προμηθευτής αποδέχεται σιωπηρά ότι

συμπεριλαμβάνεται στον χρόνο εγγύησης και

για απεριόριστο κύκλο εργασίας.

ΝΑΙ 

2.3 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό 

CPVS: 30121100‐4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τελευταίο μοντέλο στην Ελλάδα (να μην έχει

αντικατασταθεί με νέο μοντέλο),

αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής

ΝΑΙ 

2. ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90.000 αντίγραφα Α4 

3. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 ‐ A3 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

<= 6 δευτερόλεπτα 



5.   ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ  >= 2 δίσκοι ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α3 

χωρητικότητας >=550 φύλλων και ένας 

βοηθητικός δίσκος (bypass)  >=80 φύλλων 

6.   ΜΝΗΜΗ  >=1,5GB 

7.   ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  >=250GB 

8.   ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ  1‐999 

9.   ZOOM  25%‐400% ανά 1 βήμα 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

10. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  >= 100 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

11. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ  >=50 σελίδες/λεπτό μονή A4 Α/Μ  

12. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ)  600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

13. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4  >=25 σελίδες/λεπτό 

14. ΑΝΑΛΥΣΗ (ΜΕΓΙΣΤΗ)  1200x1200 dpi 

15. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

16. ΓΛΩΣΣΕΣ   PCL6 

17. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ   USB, Ethernet 10/100/1000 

18. ΟΘΟΝΗ  ‐ Πολλαπλών ενδείξεων και χειρισμών, LCD 

αφής, έγχρωμη  

‐ Επιθυμητή Ελληνική γλώσσα  

19. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

20. ΒΑΣΗ  Εργοστασιακή τροχήλατη βάση 

21. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  Δυνατότητα προσθήκης FAX 

22. TONER  Αποδοτικότητας>22.000 σελ. 

23. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι 

αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία 

με ευθύνη του προμηθευτή.  

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα 

από toner, γνήσιο, παραγωγικότητας 

συνολικά >22.000 σελίδων A4. 

Λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά 

συστήματα Windows VISTA, 7, 8, και 10 που 

θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή 

σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ  εάν αυτό ζητηθεί, 

εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή , καλώδιο 

τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα 

τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

εργοστασιακή συσκευασία 

ΝΑΙ 



24. ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εγγύηση δύο (2) ετών.

Εκτός εγγύησης γίνεται αποδεκτό να μην

συμπεριλαμβάνονται: Toner, Developer, και

Drum.

Σε περίπτωση που δεν γίνεται αναφορά στα

Toner, Developer, και Drum ή σε

οποιαδήποτε άλλο τεχνικό εξάρτημα και στη

διάρκεια του (σε σελίδες),  που αφορά την

τακτική του συντήρηση,  θεωρείται ότι  ο

προμηθευτής αποδέχεται σιωπηρά ότι

συμπεριλαμβάνεται στον χρόνο εγγύησης και

για απεριόριστο κύκλο εργασίας.

ΝΑΙ 

2.4 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό 

CPVS: 30121100‐4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τελευταίο μοντέλο στην Ελλάδα (να μην έχει

αντικατασταθεί με νέο μοντέλο),

αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής

ΝΑΙ 

2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 ‐ A3 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ A/M ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

<= 6 δευτερόλεπτα 

4. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ >= 2 δίσκοι ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α3 

χωρητικότητας >=550 φύλλων και ένας 

βοηθητικός δίσκος (bypass)  >=50 φύλλων 

5. ΜΝΗΜΗ >=1,5GB 

6. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ >=250GB 

7. ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1‐999 

8. ZOOM 25%‐400% ανά 1 βήμα 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

9. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 100 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

10. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=50 σελίδες/λεπτό A4 μονή A4 Α/Μ 

11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

12. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΕΓΧΡΩΜΗ >=20 σελίδες/λεπτό 

13. ΑΝΑΛΥΣΗ 1200x1200 dpi ΕΓΧΡΩΜΗ 

14. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

(DUPLEX)

ΝΑΙ 

15. ΓΛΩΣΣΕΣ PCL6 

16. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ USB, Ethernet 10/100/1000 



17. ΟΘΟΝΗ ‐ Πολλαπλών ενδείξεων και χειρισμών, LCD 

αφής, έγχρωμη  

‐ Επιθυμητή Ελληνική γλώσσα  

18. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

19. ΒΑΣΗ Εργοστασιακή τροχήλατη βάση 

20. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι

αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία

με ευθύνη του προμηθευτή.

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα

από ένα (1) toner για κάθε χρώμα (Black,

Cyan, Magenta, Yellow) γνήσια και επιπλέον

από αυτά που συνοδεύουν την εργοστασιακή

συσκευασία.

Λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά

συστήματα Windows VISTA, 7, 8, και 10 που

θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή

σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ  εάν αυτό ζητηθεί,

εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή , καλώδιο

τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα

τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην

εργοστασιακή συσκευασία

ΝΑΙ 

21. ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εγγύηση δύο (2) ετών.

Εκτός εγγύησης γίνεται αποδεκτό να μην

συμπεριλαμβάνονται: Toner, Developer, και

Drum.

Σε περίπτωση που δεν γίνεται αναφορά στα

Toner, Developer, και Drum ή σε

οποιαδήποτε άλλο τεχνικό εξάρτημα και στη

διάρκεια του (σε σελίδες),  που αφορά την

τακτική του συντήρηση,  θεωρείται ότι  ο

προμηθευτής αποδέχεται σιωπηρά ότι

συμπεριλαμβάνεται στον χρόνο εγγύησης και

για απεριόριστο κύκλο εργασίας.

ΝΑΙ 

3. Β ΟΜΑΔΑ μηχανήματα FAX με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΕΙΔΟΣ : FAX 

CPVS: 30121410‐0 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ



1.   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τελευταίο μοντέλο στην Ελλάδα (να μην έχει 

αντικατασταθεί με νέο μοντέλο), 

αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2.   ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ  A5 – A4 

3.   ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 8 δευτερόλεπτα 

4.   ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ  1 δίσκος ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α4 

χωρητικότητας 250 φύλλων,  και 1 βοηθητικό 

δίσκο (bypass)  50 φύλλων 

5.   ΜΝΗΜΗ  512 ΜΒ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

6.   ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  >= 50 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

7.   ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ  >= 25 σελίδες/λεπτό A4 Α/Μ ‐ A4  color 

8.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ)  600 dpi 
έγχρωμη 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

9.   ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4  >= 30 σελίδες/λεπτό 

10. ΑΝΑΛΥΣΗ   600x600 dpi Α/Μ 

11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

12. ΓΛΩΣΣΕΣ   PCL6 

13. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ   USB 2.0, Ethernet 10/100  

14. ΟΘΟΝΗ  ‐ Πολλαπλών ενδείξεων 

‐ Επιθυμητή έγχρωμη, αφής με Ελληνική 

γλώσσα  

15. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ  Αριθμητικό πληκτρολόγιο  

16. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

17. TONER  Χωριστή μονάδα αποδοτικότητας >=9.000 σελ. 

18. DRUM  Χωριστή μονάδα αποδοτικότητας >=35.000 

σελ. 



19. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι 

αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία 

με ευθύνη του προμηθευτή. Επίσης πρέπει να 

συνοδεύεται απαραίτητα από toner(s), 

γνήσια, παραγωγικότητας συνολικά >50.000 

σελίδων A4, λογισμικό εγκατάστασης σε 

λειτουργικά συστήματα Windows VISTA, 7, 8, 

και 10 που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του 

προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ  εάν 

αυτό ζητηθεί, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική 

μορφή , καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε 

περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή 

συσκευασία 

ΝΑΙ 

20. ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Εγγύηση δύο (2) ετών. 

Εκτός εγγύησης γίνεται αποδεκτό να μην 

συμπεριλαμβάνονται: Toner, Developer, και 

Drum. 

Σε περίπτωση που δεν γίνεται αναφορά στα 

Toner, Developer, και Drum ή σε 

οποιαδήποτε άλλο τεχνικό εξάρτημα και στη 

διάρκεια του (σε σελίδες),  που αφορά την 

τακτική του συντήρηση,  θεωρείται ότι  ο 

προμηθευτής αποδέχεται σιωπηρά ότι 

συμπεριλαμβάνεται στον χρόνο εγγύησης και 

για απεριόριστο κύκλο εργασίας. 

ΝΑΙ 

 
 

4. Γ ΟΜΑΔΑ Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων 

4.1 Wi‐Fi Access Point με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ : Wi‐Fi Access Point 2.4 GHz και 5 GHz τύπου Openmesh 

CPVS: 32500000‐8 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

1.   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΝΑΙ 

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ   >=1300Mbps 

3.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ  >=6 

4.   ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΕΕΕ 802.11A/B/G/N/AC  ΝΑΙ 

5.   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΝΑΙ 

6.   ΔΥΟ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ (2,4 GHZ ΚΑΙ 5 GHZ)  ΝΑΙ 



7.   ΜΝΗΜΗ DRAM  >=128 MB 

8.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 2,4 GHZ ΤΥΠΟΥ QCA9558 Η ΚΑΛΥΤΕΡΟ  ΝΑΙ 

9.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 5 GHZ ΤΥΠΟΥ QCA9880 Η ΚΑΛΥΤΕΡΟ  ΝΑΙ 

10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)  >= 50‐100 

11. ΑΡΙΘΜΟΣ SSID  >=4 

12. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (MESH) 

ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

ΝΑΙ 

13. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΠΟΥ CLOUD CONTROLLER ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΝΑΙ 

14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ IPHONE/ANDROID 

ΝΑΙ 

15. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (OSI) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ QOS  ΝΑΙ 

16. ΘΥΡΑ ETHERNET 10/100/1000  >=2 

17. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΣΩ POWER OVER ETHERNET ΤΟΥ 

ΠΡΟΤΥΠΟΥ IEEE 802.3AF 48V 

ΝΑΙ 

18. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΟΦΗ  ΝΑΙ 

19. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 

ΝΑΙ 

20. ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1 έτος 

 
 

4.2 Τροφοδοτικό PoE με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ : Τροφοδοτικό PoE 802, 3af   

CPVS: 32500000‐8 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

1.  

ΥΠΟΔΟΧΕΣ 

2 θύρες 10/100/1000Mbps RJ45 

AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 

1 ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 48VDC 

2.  

ΜΕΣΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

10BASE‐T: Καλώδιο UTP category 3, 4, 5 (Έως 100m) 

EIA/TIA‐568 100Ω STP (Έως 100m) 

100BASE‐TX: Καλώδιο UTP category 5, 5e (Έως 100m) 

EIA/TIA‐568 100Ω STP (Έως 100m) 

1000BASE‐T: Καλώδιο UTP category 5, 5e, 6 (Έως 100m) 

3.   ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED  PWR 

4.   ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  15.4W (Max. 48VDC) 

5.  

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Συμβατό με IEEE 802.3af PD 

Παρέχει τροφοδοσία σε απόσταση έως 100 Μέτρων 

Αυτόματος καθορισμός των απαιτήσεων παροχής τροφοδοσίας 

6.   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  FCC, CE, RoHS 

7.  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ή Windows 7, 

MAC® OS, NetWare®, UNIX® ή Linux. 

8.  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~40  

Υγρασία Λειτουργίας: 10%~90%  

9.   ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1 έτος 



 
 

4.3 Wi‐Fi Access Point με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ : Wi‐Fi Access Point 2.4 GHz τύπου Openmesh με εξωτερική κεραία 

CPVS: 32500000‐8 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

1.   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΝΑΙ 

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ   >=150Mbps 

3.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ)  1 

4.   ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΕΕΕ 802.11B/G/N  ΝΑΙ 

5.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 2,4 GHZ   ΝΑΙ 

6.   ΜΝΗΜΗ DRAM  >=64 MB 

7.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 400 MHZ QCA9331 Η ΚΑΛΥΤΕΡΟ  ΝΑΙ 

8.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)  >= 20‐50 

9.   ΑΡΙΘΜΟΣ SSID  >=4 

10. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (MESH) ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ 

ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΝΑΙ 

11. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΠΟΥ 

CLOUD CONTROLLER ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΝΑΙ 

12. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ IPHONE/ANDROID 

ΝΑΙ 

13. ΘΥΡΑ ETHERNET 10/100  >=2 

14. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΣΩ PASSIVE POWER OVER ETHERNET 12‐24V  ΝΑΙ 

15. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΟΦΗ  ΝΑΙ 

16. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 

ΝΑΙ 

17. ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1 έτος 

 

 
5. Δ ΟΜΑΔΑ Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου 
 

ΕΙΔΟΣ : Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου 

CPVS: 32500000‐8 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

1.   Καλώδιο UTP CAT 5e   Εξωτερικού Τύπου (ΠΕΤ) 

2.   Καλώδιο UTP CAT 5e   Εσωτερικού Τύπου (γκρι) 

3.   Καλώδιο UTP CAT 5e   Patch Cord 5 μέτρα 

4.   Καλώδιο UTP CAT 5e   Patch Cord 3 μέτρα 

5.   Καλώδιο UTP CAT 5e  Patch Cord 1,5 μέτρα 

6.   Καλώδιο πλακέ τηλεφωνικό   Δύο ζευγών μαύρο 

7.   Καλώδιο πλακέ τηλεφωνικό   Δύο ζευγών λευκό 

8.   Φις RJ‐45   CAT 5e 

9.   Φις RJ‐45   CAT 6 

10. Φις RJ‐11 τηλεφωνικά  ΝΑΙ 

11. Μούφα RJ‐45   8P8C 



12. Κανάλι αυτοκόλλητο 12Χ13 mm λευκό 

13. Κανάλι αυτοκόλλητο 25Χ25 mm λευκό 

14. Πολύπριζο 5 θέσεων, χωρίς διακόπτη, 3 μέτρα 

15. Πολύπριζο Rack 19" 1U, 8 θέσεων 

16. Ταινία διπλής όψης αφρώδης 19mm X 10 μ 

17. Μονωτική ταινία Μαύρη 

18. Μονωτική ταινία Λευκή 

19. Στεγανό ηλεκτρολογικό κουτί 380Χ300Χ120 mm 

20. Ρόκα 6/25 κουτί 100 τεμαχίων 

21. Ρόκα 10/25 κουτί 100 τεμαχίων 

22. Ρόκα 12/25 κουτί 100 τεμαχίων 

23. Κοφτάκι καλωδίων πλάγιο 
Διαστάσεις  λάμας  κοπής:  16mm  Πλάτος,  14mm 
μήκος κοπής, πάχος 3mm, 21ο γωνία  
Aντιοξειδωτική προστασία 

24. Κόφτης καλωδίων/απογυμνωτής 

Διαστάσεις λάμας κοπής: 18.5mm Πλάτος, 17mm 
μήκος κοπής  
Κοπή/απογύμνωση ειδικά για ομοαξονικά καλώδια 
Aντιοξειδωτική προστασία 

25. SWITCH 10/100/1000 8 ΘΥΡΩΝ

Θύρες 10/100/1000 Mbps   >=8 

Πρωτόκολλά Ethernet   IEEE 802.3, CSMA/CD 

Απόδοση Auto‐MDI/MDIX   ΝΑΙ 

Μέθοδος Μεταφοράς  Store and Forward 

ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1 έτος 

26. SWITCH 10/100 8 ΘΥΡΩΝ

Θύρες 10/100 Mbps   >=8 

Πρωτόκολλά Ethernet   IEEE 802.3, CSMA/CD 

Απόδοση Auto‐MDI/MDIX   ΝΑΙ 

Μέθοδος Μεταφοράς  Store and Forward 

ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1 έτος 

27. UPS

Ισχύ εξόδου   >=950VA,  

Συνδέσεις εξόδου με προστασία και 
μπαταρία 

>=2 Schuko 

Είσοδος  230V / 50/60 Hz +/‐3Hz 

Είδος Μπαταρίας   χωρίς συντήρηση 

αυτονομία  =< 1,5 λεπτά 

ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1 έτος 

28. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ POINT TO POINT 5GHZ

Συχνότητα  5 GHz 

Ισχύ  16 dBi 

Συχνότητες λειτουργίας  5170 ‐ 5875 

Πιστοποιήσεις  FCC Part 15.247, IC RS210, CE 

RoHS Πιστοποιημένο  ΝΑΙ 

Χαρακτηριστικά κελύφους  Outdoor UV Stabilized Plastic 

Τρόπος εγκατάστασης  Εγκατάσταση σε ιστό 

Τρόπος τροφοδότησης  Passive Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 7, 8 return) 

Cross‐pol Isolation  22 dB Minimum 

Max. VSWR  1.6:1 

ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1 έτος 



29. SWITCH 10/100/1000 24 ΘΥΡΩΝ POE 

 

Συμβατότητα  με  το  ήδη  υπάρχων 
δίκτυο ΙΡ τηλεφωνίας τύπου Cisco 

ΝΑΙ 

Θύρες 10/100/1000 Mbps   >=24 

PoE  IEEE 802.3af PoE 

Spanng Tree Protocol (STP) 
Standard 802.1d STP support 
Fast convergence using 802.1w (Rapid Spanning Tree 
[RSTP]), enabled by default 

Port grouping 

Support  for  IEEE  802.3ad  Link  Aggregation  Control 
Protocol (LACP) 
‐ Up to 4 groups   
‐ Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for 
each (dynamic) 802.3ad link aggregation 

VLAN 

Support  for  up  to  256 VLANs  simultaneously  (out  of 
4096  VLAN  IDs).  16  VLANs  supported  in  SG200‐08
and SG200‐08P 
Port‐based and 802.1Q tag‐based VLANs 

Voice VLAN 
Voice  traffic  is  automatically  assigned  to  a  voice‐
specific VLAN and  treated with appropriate  levels of 
QoS 

Internet  Group  Management  Protocol 
(IGMP) versions 1 and 2 snooping 

IGMP  limits  bandwidth‐intensive  multicast  traffic  to 
only  the  requesters;  supports  256  multicast  groups 
(16 for SG200‐08 and SG200‐08P) 

Head‐of‐line (HOL) blocking  HOL blocking prevention 

Security   

IEEE 802.1X (Authenticator role)  802.1X: RADIUS authentication, MD5 hash 

Port security 
Locks MAC addresses to ports, and limits the number 
of learned MAC addresses 

Storm control  Broadcast, multicast, and unknown unicast 

DoS prevention  DoS attack prevention 

Priority levels  4 hardware queues 

Scheduling 
Strict priority and weighted round‐robin (WRR) 
Queue  assignment  based  on  differentiated  services 
code point (DSCP) and class of service (802.1p/CoS) 

Class of service 
Port  based,  802.1p  VLAN  priority  based,  IPv4/v6  IP 
precedence/type  of  service  (ToS)/DSCP  based, 
Differentiated Services (DiffServ) 

Rate limiting  Ingress policer, per VLAN and per port 

Standards 

IEEE 802.3 10BASE‐T Ethernet,  IEEE 802.3u 100BASE‐
TX  Fast  Ethernet,  IEEE  802.3ab  1000BASE‐T  Gigabit 
Ethernet,  IEEE  802.3ad  LACP,  IEEE  802.3z  Gigabit 
Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP), 
IEEE 802.1Q/p  VLAN,  IEEE  802.1w RSTP,  IEEE  802.1X 
Port  Access  Authentication,  IEEE  802.3af,  RFC:  768, 
 783,  791,  792,  793,  813,  879,  896,  826,  854,  855,  
856,  858,  894,  919,  922,  920,  950,  951,  1042,  1071,  
1123,  1141,  1155,  1350,  1533,  1541,  1542,  1624,  
1700, 1867, 2030, 2616, 2131, 2132, 3164, 2618 

  IPv6   



 

IPv6 

IPv6 host mode 
IPv6 over Ethernet 
Dual IPv6/IPv4 stack 
IPv6 neighbor and router discovery (ND) 
IPv6 stateless address auto‐configuration 
Path maximum transmission unit (MTU) discovery 
Duplicate address detection (DAD) 
Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 
IPv6  over  IPv4  network  with  Intra‐Site  Automatic 
Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) support 

IPv6 QoS  Prioritize IPv6 packets in hardware 
Multicast  Listener  Discovery  (MLD) 
snooping 

Deliver  IPv6  multicast  packets  only  to  the  required 
receivers 

IPv6 applications 
Web,  ping,  Simple  Network  Time  Protocol  (SNTP), 
Trivial  File  Transfer  Protocol  (TFTP),  RADIUS,  syslog, 
DNS client 

IPv6 RFCs supported 

RFC 2463: ICMP version 6 
RFC 3513: IPv6 address architecture 
RFC 4291: IPv6 addressing architecture 
RFC 2460: IPv6 specification 
RFC 2461: Neighbor discovery for IPv6 
RFC 2462: IPv6 stateless address auto‐configuration 
RFC  1981:  Path  maximum  transmission  unit  (MTU) 
discovery 
RFC 4007: IPv6 scoped address architecture 
RFC 3484: Default address selection mechanism 
RFC 4214: ISATAP tunneling 
RFC 4293: MIB IPv6: Textual conventions and general 
group 
 RFC 3595: Textual conventions for IPv6 flow label 

ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1 έτος 

30. SWITCH 10/100/1000 48 ΘΥΡΩΝ POE 

 

Συμβατότητα  με  το  ήδη  υπάρχων 
δίκτυο ΙΡ τηλεφωνίας τύπου Cisco 

ΝΑΙ 

Θύρες 10/100/1000 Mbps 
 >=48 

PoE 
IEEE 802.3af PoE 

Spanng Tree Protocol (STP) 
Standard 802.1d STP support 
Fast convergence using 802.1w (Rapid Spanning Tree 
[RSTP]), enabled by default 

Port grouping 

Support  for  IEEE  802.3ad  Link  Aggregation  Control 
Protocol (LACP) 
‐Up to 4 groups 
‐Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for 
each (dynamic) 802.3ad link aggregation 

VLAN 

Support  for up to 256 VLANs simultaneously  (out of 
4096  VLAN  IDs).  16  VLANs  supported  in  SG200‐08
and SG200‐08P 
Port‐based and 802.1Q tag‐based VLANs 



Voice VLAN 
Voice  traffic  is  automatically  assigned  to  a  voice‐
specific VLAN and treated with appropriate  levels of 
QoS 

Internet  Group  Management  Protocol 
(IGMP) versions 1 and 2 snooping 

IGMP  limits  bandwidth‐intensive multicast  traffic  to 
only  the  requesters;  supports  256  multicast  groups 
(16 for SG200‐08 and SG200‐08P) 

Head‐of‐line (HOL) blocking  HOL blocking prevention 

Security 

IEEE 802.1X (Authenticator role)  802.1X: RADIUS authentication, MD5 hash 

Port security 
Locks MAC addresses to ports, and limits the number 
of learned MAC addresses 

Storm control  Broadcast, multicast, and unknown unicast 

DoS prevention  DoS attack prevention 

Priority levels  4 hardware queues 

Scheduling 

Strict priority and weighted round‐robin (WRR) 

Queue  assignment  based  on  differentiated  services 
code point (DSCP) and class of service (802.1p/CoS) 

Class of service 

Port  based,  802.1p  VLAN  priority  based,  IPv4/v6  IP 
precedence/type  of  service  (ToS)/DSCP  based, 
Differentiated Services (DiffServ) 

Rate limiting  Ingress policer, per VLAN and per port 

Standards 

IEEE 802.3 10BASE‐T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE‐
TX  Fast  Ethernet,  IEEE  802.3ab  1000BASE‐T  Gigabit 
Ethernet,  IEEE  802.3ad  LACP,  IEEE  802.3z  Gigabit 
Ethernet,  IEEE  802.3x  Flow  Control,  IEEE  802.1D 
(STP),  IEEE 802.1Q/p  VLAN,  IEEE  802.1w  RSTP,  IEEE 
802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, RFC 
768, 783,  791,  792,  793,  813,  879,  896,  826,  854,  
855,  856,  858,  894,  919,  922,  920,  950,  951,  1042,  
1071,  1123,  1141,  1155,  1350,  1533,  1541,  1542,  
1624,  1700,  1867,  2030,  2616,  2131,  2132,  3164,  
2618 

IPv6 

IPv6 

IPv6 host mode 
IPv6 over Ethernet 
Dual IPv6/IPv4 stack 
IPv6 neighbor and router discovery (ND) 
IPv6 stateless address auto‐configuration 
Path maximum transmission unit (MTU) discovery 
Duplicate address detection (DAD) 
Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 
IPv6  over  IPv4  network  with  Intra‐Site  Automatic 
Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) support 

IPv6 QoS  Prioritize IPv6 packets in hardware 

Multicast  Listener  Discovery  (MLD) 
snooping 

Deliver  IPv6  multicast  packets  only  to  the  required 
receivers 

IPv6 applications 
Web,  ping,  Simple  Network  Time  Protocol  (SNTP), 
Trivial  File  Transfer  Protocol  (TFTP),  RADIUS,  syslog, 
DNS client 



IPv6 RFCs supported 

RFC 2463: ICMP version 6 
RFC 3513: IPv6 address architecture 
RFC 4291: IPv6 addressing architecture 
RFC 2460: IPv6 specification 
RFC 2461: Neighbor discovery for IPv6 
RFC 2462: IPv6 stateless address auto‐configuration 
RFC  1981:  Path  maximum  transmission  unit  (MTU) 
discovery 
RFC 4007: IPv6 scoped address architecture 
RFC 3484: Default address selection mechanism 
RFC 4214: ISATAP tunneling 
RFC 4293: MIB IPv6: Textual conventions and general 
group 
RFC 3595: Textual conventions for IPv6 flow label 

  ΕΓΓΥΗΣΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1 έτος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ              Ηράκλειο 8/7/2017 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1. Η προμήθεια αφορά:

Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

Β) Μηχανήματα FAX 

Γ) Εξοπλισμού για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων  

Δ) Εξοπλισμού για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου 

2. ΟΜΑΔΑ Α Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα

2.1  Προμήθεια  Φωτοαντιγραφικών  μηχανημάτων  για  την  μηχανοργάνωση  των 
Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α. 10-7135.001) ως εξής: 

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

2.2  Προμήθεια  Φωτοαντιγραφικού  μηχανήματος  για  την  μηχανοργάνωση  της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Κ.Α. 30-7135.004) ως εξής: 

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100‐4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.2
ΤΕΜ 1.390,00 €   3 4.170,00 €    

2 30121100‐4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.4
ΤΕΜ 2.280,00 €   1 2.280,00 €    

6.450,00 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100‐4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών προδιαγραφών 

παρ. 2.3
ΤΕΜ 2.016,00 €   1 2.016,00 €   

2.016,00 €ΣΥΝΟΛΟ



2.3  Προμήθεια  Φωτοαντιγραφικού  μηχανήματος  για  την  μηχανοργάνωση  της 
Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Κ.Α. 40-7135.001) ως εξής: 

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

2.4  Προμήθεια  Φωτοαντιγραφικού  μηχανήματος  για  την  μηχανοργάνωση  της 
Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (Κ.Α. 50-7135.001) ως εξής: 

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

2.5  Προμήθεια  Φωτοαντιγραφικού  μηχανήματος  για  την  μηχανοργάνωση  των 
Λοιπών Υπηρεσιών (Κ.Α. 70-7135.001) ως εξής: 

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

3. ΟΜΑΔΑ B μηχανήματα FAX

3.1  Προμήθεια  μηχανημάτων  FAX  για  την  μηχανοργάνωση  των  Διοικητικών  – 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α. 10-7135.002) ως εξής: 

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100‐4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών προδιαγραφών 

παρ. 2.1
ΤΕΜ 1.209,00 €   1 1.209,00 €   

1.209,00 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100‐4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών προδιαγραφών 

παρ. 2.3
ΤΕΜ 2.016,00 €   1 2.016,00 €   

2.016,00 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100‐4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών προδιαγραφών 

παρ. 2.1
ΤΕΜ 1.209,00 €   1 1.209,00 €   

1.209,00 €ΣΥΝΟΛΟ



Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

3.2 Προμήθεια μηχανημάτων FAX για  την μηχανοργάνωση  των μηχανοργάνωση 
των Λοιπών Υπηρεσιών (Κ.Α. 70-7135.002) ως εξής: 

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

4. Γ ΟΜΑΔΑ Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων (K.A.
70‐7134.020) ως εξής:

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

5. Δ ΟΜΑΔΑ Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου
K.A. 70‐7135.014) ως εξής:

Α/Α   CPVS  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 32500000‐8 
Καλώδιο UTP CAT 5e Εξωτερικού 
Τύπου (ΠΕΤ) 

μ.  0,31 €  2000  620,00 € 

2 32500000‐8 
Καλώδιο UTP CAT 5e Εσωτερικού 
Τύπου (γκρι) 

μ.  0,24 €  2135  512,40 € 

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121410‐0
Μηχανήματα FAX των τεχνικών προδιαγραφών 

παρ. 3
ΤΕΜ 1.290,00 €   5 6.450,00 €  

6.450,00 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121410‐0
Μηχανήματα FAX των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 3
ΤΕΜ 1.290,00 €   1 1.290,00 €  

1.290,00 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 32500000‐8
Wi‐Fi Access Point 2.4 GHz και 5 GHz τύπου 

Openmesh των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 4.1
ΤΕΜ 292,00 €   47 13.724,00 €   

2 32500000‐8
Τροφοδοτικό PoE 802, 3af   των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 4.2
ΤΕΜ 25,40 €   60 1.524,00 €  

3 32500000‐8
Wi‐Fi Access Point 2.4 GHz και 5 GHz τύπου 

Openmesh των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 4.3
ΤΕΜ 88,00 €   10 880,00 €   

16.128,00 €ΣΥΝΟΛΟ



Α/Α   CPVS  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΔΑΠΑΝΗ 

3 32500000‐8 
Καλώδιο UTP CAT 5e Patch Cord 5 
μέτρα 

τεμ.  4,25 €  100  425,00 € 

4 32500000‐8 
Καλώδιο UTP CAT 5e Patch Cord 3 
μέτρα 

τεμ.  3,25 €  100  325,00 € 

5 32500000‐8 
Καλώδιο UTP CAT 5e Patch Cord 
1,5 μέτρα 

τεμ.  2,30 €  100  230,00 € 

6 32500000‐8 
Καλώδιο πλακέ τηλεφωνικό 
(μαύρο) 

μ.  0,19 €  100  19,00 € 

7 32500000‐8 
Καλώδιο πλακέ τηλεφωνικό 
(λευκό) 

μ.  0,19 €  100  19,00 € 

8 32500000‐8  Φις RJ‐45 CAT5e  τεμ.  0,07 €  800  56,00 € 

9 32500000‐8  Φις RJ‐45 CAT6  τεμ.  0,16 €  100  16,00 € 

10 32500000‐8  Φις RJ‐11 τηλεφωνικά  τεμ.  0,05 €  100  5,00 € 

11 32500000‐8  Μούφα RJ‐45 8P8C  τεμ.  0,90 €  200  180,00 € 

12 32500000‐8 
Κανάλι αυτοκόλλητο 12Χ13 mm 
λευκό 

μ.  1,90 €  260  494,00 € 

13 32500000‐8 
Κανάλι αυτοκόλλητο 25Χ25 mm 
λευκό 

μ.  2,75 €  260  715,00 € 

14 32500000‐8  Πολύπριζο 5 θέσεων  τεμ.  3,95 €  30  118,50 € 

15 32500000‐8  Πολύπριζο Rack   τεμ.  18,00 €  5  90,00 € 

16 32500000‐8  Ταινία διπλής όψης αφρώδης   τεμ.  15,00 €  10  150,00 € 

17 32500000‐8  Μονωτική ταινία (μαύρη)  τεμ.  1,50 €  40  60,00 € 

18 32500000‐8  Μονωτική ταινία (λευκή)  τεμ.  1,50 €  40  60,00 € 

19 32500000‐8  Στεγανό ηλεκτρολογικό κουτί   τεμ.  35,00 €  5  175,00 € 

20 32500000‐8  Ρόκα 6/25  τεμ. 2,50 €  10  25,00 € 

21 32500000‐8  Ρόκα 10/25  τεμ. 2,80 €  5  14,00 € 

22 32500000‐8  Ρόκα 12/25  τεμ. 3,80 €  5  19,00 € 

23 32500000‐8  Κοφτάκι καλωδίων πλάγιο  τεμ.  28,00 €  4  25,00 € 

24 32500000‐8  Κόφτης καλωδίων/απογυμνωτής  τεμ.  28,0 0€  4  14,00 € 

25 32500000‐8  Switch 10/100/1000 8 θυρών  τεμ.  22,00 €  10  220,00 € 

26 32500000‐8  Switch 10/100 8 θυρών  τεμ.  11,50 €  15  172,50 € 

27 32500000‐8  UPS   τεμ.  70,00 €  10  700,00 € 

28 32500000‐8  Εξοπλισμός point to point 5GHz   τεμ.  80,00 €  8  640,00 € 

29 32500000‐8  Switch 10/100/1000 24 Θυρών PoE  τεμ  310,00 €  2  620,00 € 

30 32500000‐8  Switch 10/100/1000 48 Θυρών PoE  τεμ  580,00 €  2  1.160,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  8.064,40 € 

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ               Ηράκλειο ………../………../2017 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

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

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι:  
Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 
Β) Μηχανήματα FAX 
Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων 
Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις‐Αποφάσεις 
α) Διατάξεις 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των
άρθρων 116 και 117.

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

3. Του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ‐ Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α')

4. Του  Ν.3463/2006  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ
114/8.6.2006  τεύχος  Α')  και  ιδιαίτερα  της  παρ.  4  του  άρθρου  209,  όπως
αναδιατυπώθηκε  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  22  του  Ν.  3536/2007  και  της
παρ. 9  του άρθρου 209,   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

5. ‐Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις ‐ Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα‐Τροποποίηση
Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  (Α’  74  )  και
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

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

7. ‐Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων…».

8. ‐Του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας με  την υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες
διατάξεις». Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και



Υπηρεσιών». 
9. της  παρ.  Ζ  του  Ν.  4152/2013  (Α'  107)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής

νομοθεσίας  στην Οδηγία  2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

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

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
13. του  ν.2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
14. του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
15. του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
16. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

β) Αποφάσεις 
1) Tην 58120/1‐6‐2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα

υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 
2) Την  υπ’  αριθ.   834 /2017  απόφαση    της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  τ η ν

οποία      διατέθηκε  η  πίστωση,  αποφασίστηκε  η  διενέργεια  συνοπτικού 
διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού  

Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση  της προμήθειας αυτής 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 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) Η σύμβαση 
β) Η Διακήρυξη  
γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 
δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

 Άρθρο 5ο   
Σύμβαση. 
Τα  στοιχεία  της  Σύμβασης  που  θα  υπογραφεί  θα  περιλαμβάνει  τους  όρους  της 
συγγραφής  υποχρεώσεων,  της  τεχνικής  περιγραφής,  του  ενδεικτικού  
προϋπολογισμού και της προσφοράς του αναδόχου. 

Άρθρο 6ο   
Εγγύηση καλής εκτέλεσης   



Για  την υπογραφή  της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  παρ.  1  β)  του  Ν.4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας 
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. 

Άρθρο 7ο 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου και η εγκατάστασή τους, 
εφόσον απαιτείται, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.  

Άρθρο 8ο   
Χρόνος παράδοσης 
Ως  συνολικός    χρόνος  παράδοσης  για  όλη  την  προμήθεια,  ορίζεται  το  χρονικό 
διάστημα  τριάντα    (  30  )    ημερών    από  την  ημερομηνία  ανάρτησης  της 
υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η παράδοση και εκφόρτωση των υλικών θα γίνει στο δήμο Ηρακλείου  σε χώρο που 
θα  υποδειχθεί  από  την  Υπηρεσία  μετά  από  συνεννόηση  με  τον  προμηθευτή.  Η 
εκφόρτωση των υλικών θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή (δικά του εργατικά).   

Άρθρο 9ο 
Παραλαβή 
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. 
Τα είδη θα είναι συσκευασμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία. Τα είδη που 
παραδίνονται χωρίς συσκευασία ή η συσκευασία τους είναι παραποιημένη δεν θα 
παραλαμβάνονται. 

Άρθρο 10ο 
Πλημμελής κατασκευή 
Εάν  κατά  την  παραλαβή  και  τη  λειτουργία  των  ειδών  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τις 
όρους  της  σύμβασης,  τις  προδιαγραφές  τις  μελέτης  και  την  προσφορά,  τότε  ο  
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη.  

Άρθρο 11ο :   
Έκπτωση του αναδόχου 
Εφόσον  ο  ανάδοχος  δε  παρέδωσε  ή  αντικατέστησε  τα  συμβατικά  είδη  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 12ο :   
Τιμολόγηση 
Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τιμολογήσει  σύμφωνα  με  τους  Κ.Α.  που  θα 
βαρύνει η προμήθεια και μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε 
την μελέτη 

Άρθρο 13ο :   
Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους 
και  κρατήσεις  που  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  εξόφλησης  της  σύμβασης  εκτός  του   
Φ.Π.Α. 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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