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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση  Αγίου Τίτου 1  

Πόλη  Ηράκλειο Κρήτης  

Ταχυδρομικός Κωδικός  71202  

Τηλέφωνο  2813 40.9000  

Φαξ  2810229207  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@heraklion.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες  Φανταουτσάκης Γιάννης  

Τμήμα Πληροφορικής  

Τηλ: 2813 409267,  

E-mail: yiannis@heraklion.gr  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  www.heraklion.gr. 

Επωνυμία  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση  Αγίου Τίτου 1  

Πόλη  Ηράκλειο Κρήτης  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηρακλείου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ 
(Α΄ Βαθμού).  

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της 
ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του φορέα: www.heraklion.gr. 

β)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και στη διεύθυνση www.heraklion.gr.  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και ειδικότερα με 
Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.431,72 € με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 
εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.heraklion.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.heraklion.gr/
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Δήμου 
Ηρακλείου : 

 

ΚΑ Περιγραφή 

10-7134.002 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού 

70-6142.031 Δημιουργία νέων δικτυακών τόπων Δήμου Ηρακλείου 

70-6266.004 Εργασίες συντήρησης και αναβαθμίσεις εφαρμογών λογισμικού 

10-7135.009 Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο καυσίμων 

50-7135.012 
Προμήθεια εξοπλισμού (hardware-software) για την επέκταση του συστήματος 
παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας 

10-7134.006 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

15-7134.006 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

20-7134.007 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

30-7134.003 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

40-7134.002 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

45-7134.003 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

70-7134.042 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

10-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

15-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

20-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

30-7135.004 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

40-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

45-7135.005 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

70-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

60-6473.003  
Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του Παραρτήματος Ρομά και του 
ΚΕΜ (έξοδα μισθοδοσίας, λοιπές λειτουργικές δαπάνες) στο Δήμο Ηρακλείου από το Ε.Π. 
«Κρήτη 2014 – 2020 

15-7134.005 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου (infopoint). 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής & λογισμικού για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2020. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :   

• 30213300-8,  «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές», 

• 30231310-3,  «Επίπεδες οθόνες», 
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• 30213200-7,  «Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση 
γραφίδας», 

• 30213100-6,  «Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές», 

• 72262000-9  «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού»,  

• 48611000-4  «Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων»,  

• 30232110-8,  «Εκτυπωτές λέιζερ», 

• 30232150-0  «Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης», 

• 30216110-0  «Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής», 

• 30236000-2  «Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών», 

• 32552100-8  «Τηλεφωνικές συσκευές», 

• 30121100-4  «Φωτοαντιγραφικά», 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού 

ΟΜΑΔΑ B: Ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών λογισμικού & διαδικτυακών εφαρμογών 

ΟΜΑΔΑ Γ: Περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ΟΜΑΔΑ Δ: Φωτοαντιγραφικά 

 

Προσφορές υποβάλλονται ανά είδος , για όλες τις ομάδες της μελέτης του διαγωνισμού εκτός για τα 
είδη Α.1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Α.2 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που θα πρέπει να δοθεί 
προσφορά και για τα δύο είδη, επί ποινή αποκλεισμού, λόγω ομοιογένειας. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 272.431,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 219.703,00 €, ΦΠΑ : 52.728,72 €). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 60 ημέρες , εκτός  της διαδικτυακής εφαρμογής στην ΟΜΑΔΑ Β 
Ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών λογισμικού & διαδικτυακών εφαρμογών με Α/Α 9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ η οποία θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών.   

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

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

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

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

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

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

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

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

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

 Το υπ’αριθμ. 86247/05-09-2019 έγγραφο Ορισμού Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη.  

 Την υπ'αριθ.86763/06-09-2019 (ΑΔΑ:61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ) Απόφαση Δημάρχου με θέμα την 
Εξουσιοδότηση για την Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος διατάκτη  

 Την υπ'αριθμ.85250/03-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ) Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό 
Αντιδημάρχων.  

 Την υπ αριθμ. 88306/11-09-2019 Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό της Προέδρου και των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  
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 Την υπ αριθμ 75309/27-8-2020 Απόφαση Δημάρχου «Περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων του»  

 Το με αριθμό πρωτ. 116274/2020 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου με 
θέμα : «Πρωτογενές Αίτημα για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής & Λογισμικού» (ΑΔΑΜ: 
20REQ007769719) , το με αριθμό πρωτοκόλλου έγγραφο του Τμήματος 117414/2020 Ηρακλείου με 
θέμα «Τεκμηριωμένο Αίτημα για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής & Λογισμικού» και τις 
με αριθμό Α- 1883-1903/2020 Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης (Εγκεκριμένο Αίτημα –ΑΔΑΜ: 
REQ 7866986).  

 Την υπ’ αριθμό 1112/2020 (ΑΔΑ:ΩΛΔ4Ω0Ο-Υ6Χ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ηρακλείου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της προμήθειας.  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 02/03/2021  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/12/2020 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 104553 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Στις εφημερίδες ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας «Νέα Κρήτη» και « Πατρίς»  

Στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου, « Άποψη του Νότου» 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):   www.heraklion.gr  στην διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες. 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ.3 του Ν.3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν.3801/2009. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. H προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ 20PROC007947957) 

2. Tο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. Oι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. Tο σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 8 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

 

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


 

Σελίδα 11 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

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

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

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

συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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 καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, συμμετοχής 
που καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016) στα είδη της προμήθειας για τα οποία ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά και το δηλώνουν  
στο ΕΕΕΠ στο σημείο που αναφέρει <<Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις 
οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:>>  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου2. 

 
2 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 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. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου 
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, 
εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο 
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.».  

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
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λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.5 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
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τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.3.10 Για τα είδη της Ομάδας Β Ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών λογισμικού & διαδικτυακών 
εφαρμογών που αφορούν υπάρχουσες εφαρμογές, προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο από τους 
κατασκευαστές τους ή επίσημους αντιπροσώπους τους. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων Δεν απαιτείται. 

ή  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων, Δεν απαιτείται.  
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.3  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/20164. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβλή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
4 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 



 

Σελίδα 19 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
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Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί Δεν απαιτείται απόδειξη. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
Δεν απαιτείται απόδειξη. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Δεν απαιτείται 
απόδειξη. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Β.10 Για την παράγραφο 2.2.3.10 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση της κατασκευάστριας 
εταιρείας των εφαρμογών λογισμικού, εκτός αν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής  ανά είδος εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
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(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

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

 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.   

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- 
ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.), επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) και επικουρικά ο Δήμος Ηρακλείου, 
έχει αναρτήσει στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, το αρχείο XML για την 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, προκειμένου να συντάξουν, µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  ,Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start ), τη σχετική απάντηση τους και να πράξουν την απάντηση 
τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
τους. Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ, επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF, αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google 
Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
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Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύβασης (ΕΕΕΣ), 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. Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται 
στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε., Ε.Ε., 
Ε.Π.Ε. και Α.Ε  και σύμφωνα με το , άρθρο 107   «τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια 
ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού 
εντύπου ΕΕΕΣ συμπληρώνοντας µόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται προς απόδειξη ότι πληρούν τα 
σχετικά, κατά περίπτωση κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε 
προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του 
εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς. 

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

(1) Η αναθέτουσα αρχή: 

∆ημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start  το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη. Στο τέλος της 
διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα τη διακήρυξης δύο 
αρχεία του ΕΕΕΣ: 

- το ένα µε κατάληξη .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο και 

- ένα σε μορφή µε κατάληξη .xml, το οποίο τελευταίο δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» µε 
κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). 

(2) Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το επικουρικό αρχείο µε κατάληξη .xml από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει 
στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα (https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start Στην 
ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του 
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

(γ) Επιλέγει: «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 
Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη 
λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα 
δημιουργίας αρχείων PDF, που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το 
eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε. 

(ε) Υποβάλλει το ψηφιακά υπογεγραμμένο .pdf αρχείο του ΕΕΕΣ στο ηλεκτρονικό υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στην ηλεκτρονική  προσφορά του µε τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα συνημμένα του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας σε 
μία υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα 
δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
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σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να 
το επισυνάψουν στα συνημμένα της ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ.  

(Πρβλ. τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το “Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ESPD)”) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και 
περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Αναλυτικότερα: 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του οικονομικού φορέα και θα πρέπει να συμπληρωθεί 
η λέξη «ΝΑΙ». Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα επισυναπτόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης στο έγγραφο τεχνική προσφορά . 

Στη συνέχεια το σύστημα παράγει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας θα πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να το αναρτήσει στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 
Τεχνική Προσφορά»  στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Επιπρόσθετα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει το έγγραφο τεχνική προσφορά 
το οποίο θα υπογράψει ψηφιακά και θα το αναρτήσει στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 
Τεχνική Προσφορά σε μορφή pdf».  
Στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ μπορεί να γραφεί ΝΑΙ/ΟΧΙ (αν πληρείται ή όχι η απαίτηση) ή να αναφερθεί η πληροφορία 
που ζητείται (π.χ. Πιστοποιήσεις, κοκ).  

Στην ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ να αναφερθεί η αντίστοιχη παραπομπή, όπου ο ανάδοχος κρίνει ότι χρειάζεται. Η 
αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα 
αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Ακόμα στον ίδιο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά σε Παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς θα αναρτηθούν  Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές  της 
προμήθειας, που κατά την κρίση του προσφέροντα αναδόχου τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης για την εν λόγω προμήθεια. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη 
συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό 
Φυλλάδιο 6, Σελ. 8 Παράγραφος 2 κλπ.). Επομένως ο προμηθευτής καταθέτει υπογεγραμμένα 
ηλεκτρονικά σε μορφή   pdf .1. Το έγγραφο Τεχνικής Προσφοράς σε μορφή pdf .2. Τους πίνακες 
συμμόρφωσης σε μορφή   pdf που επισυνάπτονται  μαζί με τη μελέτη .3, Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο 
που το σύστημα παράγει, σε μορφή .pdf .  
 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 
δωρεάν____________») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
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σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf.  
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης στην 
παράγραφο  2.3.1.  

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή .pdf το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο. Pdf.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 

Α. Τιμές 

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

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Προσφορά που περιλαμβάνει όρο αναπροσαρμογή τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
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οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού),, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 02/03/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την 
παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση 
είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα 
χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων 
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

 Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. 
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 Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. .1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης  



 

Σελίδα 31 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 

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

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων  
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδι καστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

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

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η 
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού.... % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με 
την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής 
κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό 
ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού.[συμπληρώνεται από την Α.Α.] 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
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απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης - Χρόνος παράδοσης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 
Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου η οποία και θα εισηγείται στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής για 
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, η οποία και θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για την 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  

6.1.2. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 60 ημέρες , εκτός  της διαδικτυακής εφαρμογής στην ΟΜΑΔΑ  
Β: Ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών λογισμικού & διαδικτυακών εφαρμογών με Α/Α 9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ η οποία θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών. 

6.1.3. Για τα είδη τα οποία αφορούν προμήθεια:  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε.  

6.1.4 Για τα είδη τα οποία αφορούν παροχή υπηρεσίας:  

. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
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6.2  Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης 

6.2.1. Για τα είδη που αφορούν προμήθεια: 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 
γίνεται μακροσκοπικά.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16.  

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.  

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο.  

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.  

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.  

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται από 
επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  
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6.2.2 Για τα είδη που αφορούν παροχή υπηρεσιών:  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα.. 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Για τα είδη τα οποία αφορούν προμήθεια:  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

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 
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ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 
ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις.  

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.3.2. Για τα είδη που αφορούν παροχή υπηρεσιών:  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
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6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
 

 

 

 

 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 
 

Μαρία Γ. Καναβάκη 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση:  Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ.71202 
 

• Ηράκλειο, 24.12.2020 

  

Aρ. Πρωτ.:124015 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και ειδικότερα με 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού 

Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου». 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός Αγίου Τίτου, Τ.Κ. 71202  Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468-244, Fax: 2810 229207 
E-mail: prom@heraklion.gr  &  Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr  

2. Υποδιαίρεση σε ΟΜΑΔΕΣ: ΝΑΙ. CPV: 30213300-8, 30231310-3, 30213200-7, 30213100-6, 72262000-9    

48611000-4, 30232110-8, 30232150-0, 30216110-0, 30236000-2, 32552100-8, 30121100-4   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 219.703,00 €,  ΦΠΑ : 52.728,72 €, σύνολο 272.431,72 €. 

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

Προσφορές υποβάλλονται ανά είδος , για όλες τις ομάδες της μελέτης του διαγωνισμού εκτός για τα είδη Α.1 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Α.2 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που θα πρέπει να δοθεί προσφορά και για τα 
δύο είδη, επί ποινή αποκλεισμού, λόγω ομοιογένειας. 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη και η αναλυτική 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

mailto:prom@heraklion.gr
http://www.heraklion.gr/
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 104553 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 24/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το 
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 02/03/2021, ημέρα Τρίτη και 10:00π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο, την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

4. 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.  

Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για ένα μέρος της προμήθειας, το ποσό της 
εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο του μέρους της προμήθειας για το οποίο ενδιαφέρονται να δώσουν 
προσφορά. 

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. 

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας 
του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους 
ζητηθεί από την υπηρεσία. 

6. Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr. Η παρούσα προκήρυξη, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα 
δημοσιευτεί μία φορά στις ημερήσιες εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και «ΠΑΤΡΙΣ»,  στην εβδομαδιαία εφημερίδα του 
νομού Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ». Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου.  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.                

 

  

 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 

                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος 
Πληροφορίες: Φανταουτσάκης Γιάννης  
Τηλ.: 2813 409267 
E-mail: yiannis@heraklion.gr 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής & λογισμικού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2020.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριών 
ευρώ (219.703,00) πλέον ΦΠΑ 24% πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα 
δύο λεπτά (52.728,72), δηλαδή συνολικά διακόσια εβδομήντα δύο τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και 
εβδομήντα δύο λεπτά (272.431,72) με τον ΦΠΑ 24%. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα 
τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά 4.394,06 €. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα 
ή περισσότερες είδη και για όλες τις Ομάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί.  

Για τα είδη Α.1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Α.2 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή θα πρέπει να δοθεί 
προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, και για τα δύο είδη, λόγω ομοιογένειας. 

 

ΟΜΑΔΑ  Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (PC) 

CPV: 30213300-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ 

 Ποιοτικές Προδιαγραφές   
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2  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να 
υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε 
όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 

3  
Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο 
και αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 

4  
Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών με 
απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Να υπάρχει 
σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

5  

Σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης τυχόν βλάβες 
αποκαθίστανται on-site (στο χώρο εγκατάστασης του 
συστήματος) με παρέμβαση πιστοποιημένου από τον 
κατασκευαστή του συστήματος μηχανικού.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να 
το πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

6  
Στα πλαίσια της εγγύησης η επιδιόρθωση να έχει 
ολοκληρωθεί εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών. 

ΝΑΙ 

7  

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τρία (3) τουλάχιστον 
έτη από την ημερομηνία κατάργησης της παραγωγής του 
προϊόντος.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να 
το πιστοποιεί ή να αναφέρεται στο επίσημο φυλλάδιο 
του προϊόντος. 

ΝΑΙ 

8  Συμβατότητα με Microsoft Windows ΝΑΙ 

9  Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, RoHS, WEEE ΝΑΙ 

 Τεχνικές Προδιαγραφές   

10  Τροφοδοτικό (ισχύς) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

11  Υποστηριζόμενη Τάση Λειτουργίας 230V 

12  Αριθμός επεξεργαστών (chips) >=1 

13  Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=6 

14  Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή >=6 

15  Σετ εντολών επεξεργαστή: 64-bit ΝΑΙ 

16  CPU benchmark (βάση www.cpubenchmark.net) >=11500 

17  Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm) >=4 

18  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής >=64GB 

19  Προσφερόμενη μνήμη >=8GB 

20  Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης DDR4 ή καλύτερο 

21  Συχνότητα μνήμης >= 2666 MHz 

22  
Κάρτα γραφικών με μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης 
τουλάχιστον 1920Χ1080 (on chip αποδεκτή) 

NAI 

23  Αριθμός Σκληρών Δίσκων >=1 

24  Τύπος Σκληρού Δίσκου SSD PCIe M.2 NVMe 

25  
Μέγεθος Σκληρού Δίσκου (καθενός χωριστά, όχι στο 
σύνολό τους αθροιστικά) 

>=256GB 

26  DVD Recorder, +, -, double layer NAI 

27  Πληκτρολόγιο (ίδιου κατασκευαστή) ΝΑΙ 

28  Οπτικό Ποντίκι wheel (ίδιου κατασκευαστή) ΝΑΙ 
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29  
Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet (on 
board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη 

NAI 

30  Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) ΝΑΙ 

31  Θύρες USB (μπροστά μέρος κουτιού) >=2 

32  Θύρες USB (πίσω μέρος κουτιού) >=2 

33  Θύρες HDMI ή DisplayPort >=2 

34  

Κουτί Small Form Factor (SFF) με οριζόντια και κάθετη 
τοποθέτηση. Να παρέχονται τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα 
που απαιτούνται για να είναι δυνατή η τοποθέτηση του 
σε όλες τις θέσεις. 

ΝΑΙ 

 Προεγκατεστημένο λογισμικό   

35  
Microsoft Windows 10 pro 64 bit (προεγκατεστημένο από 
τον κατασκευαστή) με δυνατότητα επιλογής γλώσσας 
εγκατάστασης (Αγγλικά ή Ελληνικά) 

ΝΑΙ 

36  Microsoft Office (word, excel, powerpoint, outlook) ΝΑΙ 

 Συνοδευτικός Εξοπλισμός   

37  Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ 

38  Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ 

39  Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών ΝΑΙ 

 
 

2. Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
CPV: 30231310-3 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ 

 Ποιοτικές Προδιαγραφές   

2  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να 
υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε 
όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 

3  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο 
και αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 

4  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή με τους προσφερόμενους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές 

ΝΑΙ 

5  

Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών με 
απόκριση σε μία εργάσιμη ημέρα.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να 
το πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

6  
Δυνατότητα ρύθμισης προσανατολισμού, κλίσης, 
περιστροφής και ύψους. 

ΝΑΙ 

 Τεχνικές Προδιαγραφές   

7  Διάσταση οθόνης >=23,8 ίντσες 

8  Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 FHD ΝΑΙ 

9  Τεχνολογίας LED / IPS / Anti-glare / 3H hard coating NAI 

10  Aspect ratio 16:9 ΝΑΙ 

11  Φωτεινότητα >=250 cd/m² 

12  Χρόνος Απόκρισης <=8ms 

13  Γωνία Θέασης 178° / 178° ή καλύτερη ΝΑΙ 
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14  Μέγεθος κουκίδας (Pixel Pitch) <=0.275 mm   

15  Σύνδεση DVI ή DisplayPort ΝΑΙ 

16  Σύνδεση D-SUB ΝΑΙ 

17  Σύνδεση HDMI ΝΑΙ 

18  Rotation to portrait 90o ΝΑΙ 

19  Ρύθμιση ύψους (Height adjust) ΝΑΙ 

20  Ενεργειακή κλάση Α ή καλύτερη 

21  Ενσωματωμένα ή προσαρτώμενα ηχεία ΝΑΙ 

22  Ενσωματωμένες USB θύρες (Τουλάχιστον 3) NAI 

 Συνοδευτικός Εξοπλισμός   

23  Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ 

24  Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ 

25  Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών ΝΑΙ 

 

3. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (All-In-One PC) 
CPV: 30213300-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ 

 Ποιοτικές Προδιαγραφές   

2  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να 
υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε 
όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 

3  
Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο 
και αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 

4  
Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών με 
απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Να υπάρχει 
σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

5  

Σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης τυχόν βλάβες 
αποκαθίστανται on-site (στο χώρο εγκατάστασης του 
συστήματος) με παρέμβαση πιστοποιημένου από τον 
κατασκευαστή του συστήματος μηχανικού.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να 
το πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

6  
Στα πλαίσια της εγγύησης η επιδιόρθωση να έχει 
ολοκληρωθεί εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών. 

ΝΑΙ 

7  

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τρία (3) τουλάχιστον 
έτη από την ημερομηνία κατάργησης της παραγωγής του 
προϊόντος.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να 
το πιστοποιεί ή να αναφέρεται στο επίσημο φυλλάδιο 
του προϊόντος. 

ΝΑΙ 

8  Συμβατότητα με Microsoft Windows ΝΑΙ 

9  Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, RoHS, WEEE ΝΑΙ 

 Τεχνικές Προδιαγραφές   

10  Ενιαίο σύστημα Οθόνη-υπολογιστή ΝΑΙ 

11  Αριθμός επεξεργαστών (chips) >=1 

12  Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=6 
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13  Συχνότητα επεξεργαστή >=2,3 GHz 

14  Cache επεξεργαστή 12ΜΒ 

15  Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή >=12 

16  Σετ εντολών επεξεργαστή: 64-bit ΝΑΙ 

17  Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm) >=2 

18  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής >=64GB 

19  Προσφερόμενη μνήμη >=8GB 

20  Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης DDR4 ή καλύτερο 

21  Συχνότητα μνήμης >= 2666 MHz 

 Οθόνη  

22  LED – IPS, Anti-glare ΝΑΙ 

23  Διαγώνιος >=23.8" 

24  Ανάλυση >=1920 x 1080 (Full HD) 

25  Web Camera ενσωματωμένη 
>=2.0 Megapixels, 1920 x 

1080, 30 frames per second 

26  
Κάρτα γραφικών με μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης 
τουλάχιστον 1920Χ1080 (on chip αποδεκτή) 

NAI 

27  Αριθμός Σκληρών Δίσκων >=1 

28  Τύπος Σκληρού Δίσκου Gen 3 PCIe x4 NVMe 

29  
Μέγεθος Σκληρού Δίσκου (καθενός χωριστά, όχι στο 
σύνολό τους αθροιστικά) 

>=256GB 

30  Πληκτρολόγιο ασύρματο (ίδιου κατασκευαστή) ΝΑΙ 

31  Ποντίκι wheel ασύρματο (ίδιου κατασκευαστή) ΝΑΙ 

32  
Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet (on 
board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη 

NAI 

33  Κάρτα ασύρματου δικτύου   ΝΑΙ 

34  Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) ΝΑΙ 

35  Θύρες  

2 x USB 3.2  
1 x USB-C 3.2  
1 x HDMI ή DisplayPort  
1 x audio line-out  
1 x headphones / microphone 

 Προεγκατεστημένο λογισμικό   

36  
Microsoft Windows 10 pro 64 bit (προεγκατεστημένο από 
τον κατασκευαστή) με δυνατότητα επιλογής γλώσσας 
εγκατάστασης (Αγγλικά ή Ελληνικά) 

ΝΑΙ 

 Συνοδευτικός Εξοπλισμός   

37  Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ 

38  Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ 

39  Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών ΝΑΙ 

 

4. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Tablet)  

CPV: 30213200-7 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ 

 Ποιοτικές Προδιαγραφές   

2  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται 
και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 

3  
Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 

4  Εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον 1 έτος  ΝΑΙ 

 Τεχνικές Προδιαγραφές  

5  Επεξεργαστής Octa-Core 2,3 GHz 

6  Μνήμη RAM 4GB 

7  Οθόνη >=10,3 ", IPS , 1920 x 1200 pixels, 

8  Επεκτάσιμη Μνήμη card reader 

9  Μνήμη αποθήκευσης 128GB 

10  WWAN + WLAN + Bluetooth + GPS 
4G LTE + 11a/b/g/n + BT 5.0 + A-

GPS 

11  Camera Front 5.0MP / Rear 8.0MP 

12  Μπαταρία 5000mAH 

13  I/O (Είσοδος/Έξοδος) Θύρες 

- USB 
- Card reader 
- SIM 
- Audio jack 

14  Βάρος <520 g 

15  Λειτουργικό Android 9.0 ή καλύτερο 

16  Θήκη προστασίας κατάλληλη για το μηχάνημα ΝΑΙ 

 

5. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
CPV:30213100-6 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ 

  Ποιοτικές Προδιαγραφές   

2  

Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να 
υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες 
τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 

3  
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και 
αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 

4  

Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους με 
απόκριση σε μία εργάσιμη ημέρα. ΝΑΙ 

5  

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τρία (3) τουλάχιστον έτη 
από την ημερομηνία κατάργησης της παραγωγής του 
προϊόντος. ΝΑΙ 

 Τεχνικές Προδιαγραφές  

6  οθονη 39.6 cm (15.6-inch) anti-glare FHD (1920 x 1080) ΝΑΙ 

7  
Ενσωματωμένα WLAN and Bluetooth, HDMI, LAN 
connector, memory card slots SD/SDHC/SDXC 

ΝΑΙ 
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8  
Έναν επεξεργαστή με cpu benchmark score (βάση 
απόδοσης στο www.cpubenchmark.net) 

>= 6300 

9  
Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=4 

10  
Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή >=8 

11  
Μνήμη cache επεξεργαστή >=6MB 

12  
Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm) >=2 

13  Μεγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής >=32GB 

14  
Προσφερόμενη μνήμη >=8GB 

15  
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης DDR4 ή καλύτερο 

16  Συχνότητα μνήμης >= 2133 MHz 

17  Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη NAI 

18  Αριθμός Σκληρών Δίσκων >=1 

19  Τύπος Σκληρού Δίσκου SSD SATA III ή καλύτερο 

20  Μέγεθος Σκληρού Δίσκου >=256GB 

21  DVD Recorder, +, -, double layer NAI 

22  
Πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο num pad ΝΑΙ 

23  
Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet (on 
board) ή ταχύτερη 

NAI 

24  Κάρτα Ήχου (on board) ΝΑΙ 

25  Θύρες USB 3.1 Gen1 (on board) >=2 

26  Θύρες USB 2.0 (on board) >=1 

 Προεγκατεστημένο λογισμικό  

27  
Να διαθέτει προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα 
Windows 10 Professional 

ΝΑΙ 

28  
Να διαθέτει άδεια χρήσης Microsoft office που θα 
συμπεριλαμβάνει Word, Excel, Powerpoint και Outlook 

 

 Συνοδευτικός Εξοπλισμός  

29  Ac adapter για φόρτιση ΝΑΙ 

30  Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ 

31  
Τσάντα μεταφοράς του ίδιου κατασκευαστή κατάλληλη για 
το μηχάνημα 

ΝΑΙ 

 

6.   Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
CPV:30213100-6 

1 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ 

  Ποιοτικές Προδιαγραφές   
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2 Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας καινούργιο και αμεταχείριστο και όχι 
ανακατασκευασμένο 

ΝΑΙ 

3 Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να 
υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε 
όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 

4 Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση του 
κατασκευαστή τουλάχιστον για τρία (3) έτη, με απόκριση 
σε μία (1) εργάσιμη ημέρα (nbd), στο χώρο εγκατάστασης 
του συστήματος (onsite). 

ΝΑΙ 

5 Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, RoHS, WEEE, TCO Certified 
8.0, EPEAT, MIL-STD-810H 

ΝΑΙ 

6 Άδεια χρήσης Windows 10 Pro (προεγκατεστημένα από 
τον κατασκευαστή) 

ΝΑΙ 

  Τεχνικές Προδιαγραφές   

7 Οθόνη αναδιπλούμενη 360ο, IPS, 13,3”, αφής 
(touchscreen) anti-glare με contrast τουλάχιστον 1000:1 

ΝΑΙ 

8 Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον FHD (1920 x 1080) ΝΑΙ 

9 Φωτεινότητα οθόνης (Brightness) >=400 cd/m² 

10 Τεχνολογία οθόνης αφής 10 σημείων (10 
finger multi-touch screen) 

ΝΑΙ 

11 Ασύρματο δίκτυο Intel WiFi 6 AX201 ή νεότερο ή καλύτερο ΝΑΙ 

12 Bluetooth έκδοσης 5.1 ή νεότερη ΝΑΙ 

13 Δυνατότητα προσθήκης 4G/LTE module του κατασκευαστή 
σε μελλοντική αναβάθμηση. Να προσφερθούν και να 
περιλαμβάνονται οι απαραίτητες καλωδιώσεις (LTE 
ready).  

ΝΑΙ 

14 Ενσωματωμένοι αισθητήρες: 3-axis Accelerometer, 
Gyroscope, Ambient Light Sensor, Magnetic Field Sensor, 
Compass 

ΝΑΙ 

15 Ενσωματωμένες θύρες USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, 
HDMI, USB Type-C, Ethernet (RJ-45), Memory card slots, 
SIM card slot  

ΝΑΙ 

16 Δυνατότητα σύνδεσης με port replicator (για μελλοντική 
προσθήκη) ο οποίος να δίνει έξοδο DisplayPort και να 
αποτελεί part number του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

17 Ενσωματωμένη FullHD WEB κάμερα και ηχεία ΝΑΙ 

18 Eνσωματωμένο βιομετρικό αισθητήρα ασφαλείας 
παλάμης palmsecure (όχι usb) 

NAI 

19 Επεξεργαστής benchmark score (βάση απόδοσης στο 
www.cpubenchmark.net) 

>= 6000 

20 Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=4 

21 Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή >=8 
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22 Μνήμη cache επεξεργαστή >=6MB 

23 Προσφερόμενη μνήμη >=8GB 

24 Συχνότητα μνήμης >= 2133 MHz 

25 Κάρτα γραφικών (αποδεκτή ενσωματωμένη / on chip) NAI 

26 Αριθμός σκληρών δίσκων >=1 

27 Τύπος σκληρού δίσκου M.2 PCIe NVMe 

28 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου >=512 GB 

29 Eνσωματωμένο πληκτρολόγιο με Ελληνικούς χαρακτήρες ΝΑΙ 

30 Κάρτα ήχου (on board) ΝΑΙ 

31 Βάρος <= 1,10 κιλά 

32 Μπαταρία φόρτισης ληθίου 4-cell τουλάχιστον 50 Wh ΝΑΙ 

33 Αυτονομία μπαταρίας >=12 ώρες 

  Συνοδευτικός Εξοπλισμός   

34 Ac adapter για φόρτιση ΝΑΙ 

35 Θήκη μεταφοράς ΝΑΙ 

 

 

ΟΜΑΔΑ  2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την δημιουργία νέων διαδικτυακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του 

πολίτη και την διευκόλυνση των υπηρεσιών του Δήμου, την ανάπτυξη υφιστάμενων διαδικτυακών 

εφαρμογών και εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου  ώστε να παρέχουν 

νέες βελτιωμένες υπηρεσίες στους πολίτες και την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού. 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) 

72262000-9 με τίτλο «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και 48611000-4 με τίτλο «Πακέτα λογισμικού 

βάσεων δεδομένων».  

Οι εφαρμογές είναι οι παρακάτω: 

 

Α/Α Εφαρμογή 

1 Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 
cpv: 72262000-9 

2 
Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων  και τηλεφωνικών 
αιτημάτων 
cpv: 72262000-9 

3 Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου Ηρακλείου 
cpv: 72262000-9 

4 Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 
cpv: 72262000-9 

5 Προμήθεια SQL Server 2019 
cpv: 48611000-4 

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
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cpv: 48611000-4 

7 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
cpv: 48611000-4 

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
cpv: 48611000-4         

9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
cpv: 48611000-4                                             

10 ONLINE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΠ ΜΕ ΤΟ GOHUB ΤΗΣ ΚΕΔΕ 
cpv: 48611000-4 

11 ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ     
cpv: 48611000-4 

12 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΘΑΝΟΝΤΩΝ 
cpv: 48611000-4 

13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
cpv: 72262000-9 

14 Επέκταση συσκευών και λογισμικού διαχείρισης εργασιών Δημοτικής Αστυνομίας 
CPV: 72262000-9 

 
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΑΙΤΗΜΆΤΩΝ 

Για την καλύτερη και ευκολότερη παρακολούθηση της καθημερινής δραστηριότητας και 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την 
διαχρονική παραγωγικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι αναγκαία η αποτύπωση των 
απαραίτητων πληροφοριών σε ένα εξειδικευμένο σύστημα στατιστικών (analytics). Το σύστημα αυτό 
με επεξεργασία των σχετικών δεδομένων που καταγράφονται από την επίλυση των ηλεκτρονικών 
αιτημάτων των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου θα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 
λήψης αποφάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση των λειτουργιών του Δήμου. Η παρουσίασή των δεδομένων με παραστατικά διαγράμματα, 
με εξειδικευμένες αναφορές, με δείκτες που παρουσιάζουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και 
δείκτες που αφορούν τη συνολική λειτουργία του Δήμου θα μπορεί να δίνει μια άμεση εικόνα της 
τρέχουσας κατάστασης καθώς και ιστορικά δεδομένα μιας επιλεγμένης χρονικής περιόδου. 

Το σύστημα θα πρέπει να δίνει δυνατότητα επισκόπησης του πλήθους των χρηστών που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου, τη μηνιαία συχνότητα νέων εγγραφών 
χρηστών για μια δεδομένη χρονική περίοδο, το επίπεδο πιστοποίησης των χρηστών και ο βαθμός 
χρήσης των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας που προσφέρει ο Δήμος για την καταχώρηση νέων 
αιτημάτων π.χ. κινητές συσκευές, διαδίκτυο, τηλέφωνο κλπ. 

Για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης θα πρέπει να παρουσιάζονται: 

Α. ο συνολικός αριθμός αιτημάτων των πολιτών αλλά και αναλυτικά ο αριθμός των αιτημάτων ανά 
υπηρεσία.  

Β. λίστα των εκκρεμών αιτημάτων των πολιτών με διασύνδεση στο Πληροφοριακό Σύστημα επίλυσης 
των αιτημάτων μέσω του αριθμού πρωτοκόλλου που έχουν λάβει κατά την εισαγωγή τους.  

Για την παρουσίαση της ανάλυσης μιας επιλεγμένης χρονικής περιόδου θα πρέπει να παρουσιάζονται 
ο συνολικός αριθμός αιτημάτων που καταχωρήθηκαν, ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων που 
επιλύθηκαν, ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων που επιλύθηκαν και είχαν καταχωρηθεί σε 
προγενέστερη περίοδο. Θα πρέπει να δίνεται ο μέσος χρόνος σε ημέρες που μεσολάβησε για την 
επίλυση των αιτημάτων και η παραγωγικότητα της κάθε υπηρεσίας ως ποσοστό των επιλυμένων 
αιτημάτων σε σχέση με τα αντίστοιχα καταχωρημένα. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να 
παρουσιάζονται τόσο συγκεντρωτικά για όλες της υπηρεσίες του Δήμου όσο και αναλυτικά για την 
κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. Η παρουσίαση θα πρέπει να γίνεται τόσο με τη μορφή δεικτών όσο και με 
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τη χρήση διαγραμμάτων ώστε να φαίνεται η μηνιαία διακύμανση των δεικτών στην εξεταζόμενη 
περίοδο. 

Θα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των αναφορών αλλά και εξαγωγής τους σε μορφή pdf και xls. 

Η Εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στους υπαλλήλους και τους αιρετούς του Δήμου μέσα από την 
Εφαρμογή Διαχείρισης Εγγράφων (backoffice) που ήδη χρησιμοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου. Θα 
δημιουργηθεί καρτέλα ΑΙΤΗΜΑΤΑ, δίπλα στις υπάρχουσες ΧΡΕΩΜΕΝΑ/ΑΝΑΤΕΘΗΜΕΝΑ και 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, που θα φιλτράρει τα αιτήματα των πολιτών από τα υπόλοιπα έγγραφα, θα παρέχει 
τη δυνατότητα αναζήτησης τους ανάλογα την κατηγορία αιτήματος, το μέσο υποβολής (portal, κινητό, 
τηλέφωνο κλπ), ημερομηνία, πρωτόκολλο κλπ και φυσικά διεκπεραίωσης τους όπως γίνεται σήμερα. 
Στην ίδια καρτέλα θα δίνεται η δυνατότητα, είτε με υπερσύνδεσμο είτε με ενσωμάτωση στην σελίδα, 
να ανοίγει η εφαρμογή των στατιστικών αιτημάτων. 

Η πρόσβαση των χρηστών θα είναι διαβαθμισμένη, σύμφωνα με το SSO και τα δικαιώματα χρηστών 
στο portal του Δήμου Ηρακλείου, μόνο στα στατιστικά στοιχεία των αιτημάτων της υπηρεσίας τους 
ενώ θα υπάρχει δυνατότητα λογαριασμών με πλήρη δικαιώματα. 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

Σκοπός της εφαρμογής είναι: 

• Η διαχείριση αιτημάτων του πολίτη μετά από επίσκεψη του στο τοπικό δημοτικό διαμέρισμα 
της περιοχής του 

• Η διαχείριση των τηλεφωνικών αιτημάτων που καταγράφονται στην τηλεφωνική Γραμμή του 
Πολίτη 

Αναλυτικότερα η εφαρμογή θα έχει την δυνατότητα πλήρους  πιστοποίησης του Δημότη στο τοπικό 
κατάστημα που επισκέπτεται  και εν συνεχεία την αυτόματη αποστολή του Αιτήματος του Δημότη 
στην αντίστοιχη υπηρεσία προς διεκπεραίωση του αιτήματος. Εν συνεχεία ο Δημότης θα έχει την 
δυνατότητα να παραλάβει το πιστοποιητικό του από το Δημοτικό διαμέρισμα, μέσω της Ηλεκτρονικής 
Θυρίδας του καταστήματος, ενώ παράλληλα θα δημιουργείται Ηλεκτρονική θυρίδα Δημότη ώστε το 
πιστοποιητικό να είναι διαθέσιμο για μελλοντική χρήση από τον Δημότη. 

Επίσης για όλα τα τηλεφωνικά αιτήματα που έρχονται στην γραμμή του Δημότη ο e-κλητήρας που 
απαντά στο τηλέφωνο θα μπορεί να πιστοποιήσει τον δημότη αφού ζητηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία. 
Ο δημότης θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματος από την προσωπική  θυρίδα του. 

Θα υπάρχουν πεδία στη φόρμα για την κοινοποίηση και την χρέωση σε υπάλληλο ή οργανική μονάδα 
πέρα από την ορισμένη στη ροή του αιτήματος. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής του σημείου σε χάρτη έπειτα από αναζήτηση της οδού με το 
όνομα της και τοποθέτηση πινέζας στον χάρτη καθώς και η επισύναψη φωτογραφιών και αρχείων 
γενικά. 

Η Εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στους υπαλλήλους του Δήμου μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης 
Εγγράφων (backoffice) που ήδη χρησιμοποιούμε, μέσω υπερσυνδέσμου. 

 

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PARKING ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ο Δήμος Ηρακλείου δημιούργησε το 2019 διαδικτυακή εφαρμογή για την διαχείριση των αιτήσεων 
των μονίμων κατοίκων του κέντρου για θέση στάθμευσης και την έκδοση κάρτας. Για να γίνει πιο 
λειτουργική για τους υπαλλήλους που διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις αλλά και τους δημότες, θα πρέπει 
να γίνουν οι παρακάτω εργασίες βελτιστοποίησης της εφαρμογής: 

• Στην κάρτα που εκδίδεται, η ημερομηνία λήξης να υπολογίζεται 2 χρόνια από την έκδοση της 
(τώρα εμφανίζει μία συγκεκριμένη ημερομηνία). 

• Αναμόρφωση της κάρτας που εκδίδεται στον πολίτη σύμφωνα με το πρότυπο που έχει σταλεί  
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• Να δίνει τη δυνατότητα το σύστημα να διορθωθούν οι αριθμοί των  οχημάτων που είναι 
λάθος. 

• Διάφορες μικροαλλαγές στο λεκτικά της φόρμας και στα μηνύματα που εμφανίζονται. 

• Να υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν  αίτηση στο δεύτερο κύκλο όσοι  απορρίφθηκαν στον 
πρώτο. 

• Υπέρβαση μεγέθους αρχείων. Πολλές αιτήσεις έγιναν στο σύστημα χωρίς δικαιολογητικά, 
καθώς απέτυχαν να «ανέβουν» διότι ο χρήστης επιχείρησε να ανεβάσει ογκώδη jpeg αρχεία. 
Θα πρέπει να υπάρξει μήνυμα-προειδοποίηση ή κάποιος άλλος τρόπος ώστε ο χρήστης να μην 
υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος αρχείων που μπορεί να δεχτεί η πλατφόρμα. 

• Ημερομηνία Λήξης καρτών. Με την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης η Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα υποβολής Αιτήσεων δεν θα ανοίγει κάθε Δεκέμβριο αλλά θα παραμένει μονίμως 
ανοιχτή. Συνεπώς, πρέπει η ημερομηνία λήξης των καρτών να προσαρμοστεί στα 2 χρόνια 
μετά την ημερομηνία χορήγησης. 

• Επαναφορά ημερομηνίας λήξης Μισθωτηρίου Συμβολαίου. Θα πρέπει το πεδίο «ημερομηνία 
λήξης μισθωτηρίου» να γίνει υποχρεωτικό και η ημερομηνία λήξης της κάρτας στάθμευσης να 
είναι η συγκεκριμένη. Ωστόσο, υπάρχει πάντα η περίπτωση η ημερομηνία που θα δηλώσει ο 
χρήστης να μην είναι σωστή, οπότε θα πρέπει να μπορούμε να επέμβουμε στο συγκεκριμένο 
πεδίο. 

• Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι το βασικό εργαλείο 
διασταύρωσης, τόσο για τη μόνιμη κατοικία όσο και για τον αν έχει δοθεί άλλη κάρτα 
στάθμευσης για τον συγκεκριμένο αριθμό. Θα πρέπει να υπάρχει σχετικό υποχρεωτικό πεδίο 
και να το συμπληρώνει ο χρήστης , ενώ αν υπάρχει άλλη εγκεκριμένη αίτηση με τον ίδιο 
αριθμό , που να έχει δηλαδή χορηγηθεί κάρτα στάθμευσης που δεν έχει λήξει, να μη γίνεται 
δεκτή η αίτηση. Όπως παραπάνω, θα πρέπει να μπορούμε να επέμβουμε στο πεδίο αν έχει 
δηλωθεί λανθασμένος αριθμός. 

• Παραποίηση Καρτών. Η υφιστάμενη μορφή της κάρτας είναι εύκολο να παραποιηθεί , ενώ η 
Δημοτική Αστυνομία αδυνατεί να τις ελέγχει τακτικά με σάρωση του QR code. Πρέπει να 
αλλάξει ο τρόπος χορήγησης και το pdf να μη πηγαίνει στον χρήστη. Οι κάρτες θα πρέπει να 
τυπώνονται από την υπηρεσία, ίσως με ειδικό εκτυπωτή ώστε να είναι δύσκολο να 
παραποιηθούν και να χορηγούνται με φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου. Χωρίς φυσικά 
να αφαιρεθεί ο QR code. Μετά την έγκριση από τον διαχειριστή , ο χρήστης θα πρέπει να 
λαμβάνει μήνυμα με την διεύθυνση από την οποία θα παραλάβει την κάρτα. 

• Αλλαγές στη Ζώνη Α. Στις τροποποιήσεις του κανονισμού που εισήχθησαν από την υπηρεσία 
μας, προβλέπεται η επέκταση του δικαιώματος στάθμευσης των χρηστών της ζώνης Α, από τις 
ζώνες A και Γ στις ζώνες Α,Β και Γ. Πρέπει να γίνει η σχετική αλλαγή για τις νέες αιτήσεις , 
ωστόσο πρέπει να αλλαχτούν ομαδικά και όλες οι κάρτες που έχουν ήδη δοθεί στους χρήστες 
της ζώνης Α και να ενημερωθούν με σχετικό μήνυμα. 

• Αποτυχία ενημέρωσης χρηστών. Πολλοί χρήστες δεν έλαβαν ποτέ καμία ειδοποίηση από το 
σύστημα. Ούτε στο Inbox τους ούτε στα spam. Ο πιθανότερος λόγος είναι ότι έχουν δηλώσει 
λάθος το e-mail τους. Θα πρέπει να υπάρχει πεδίο επιβεβαίωσης e-mail ώστε να γράφουν το 
σωστό, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ενημερώνονται και με sms. Σε κάθε 
περίπτωση, επειδή τα μηνύματα που λαμβάνει ο χρήστης απλώς τον ενημερώνουν να 
συνδεθεί στη σελίδα του Δήμου, θα πρέπει να υπάρχει και οδηγία ότι πρέπει να το κάνει με 
κωδικούς taxisnet, γιατί πολλοί χρήστες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. 

• Ομαδικά μηνύματα. Θα πρέπει να μπορούμε να στείλουμε ομαδικά μηνύματα με κοινό 
περιεχόμενο, στους χρήστες ή σε κατηγορία χρηστών είτε με email είτε με sms. Πχ στους 
χρήστες μιας ζώνης ότι προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν θέσεις ή στους χρήστες που πήραν κάρτα 
στον πρώτο και δεύτερο κύκλο και έχουν κοινή ημερομηνία λήξης στις κάρτες τους ότι πρέπει 
να ανανέωσουν κτλ. Για την περίπτωση της ημερομηνίας λήξης των καρτών θα μπορούσαν να 
αποστέλλονται και αυτοματοποιημένα μηνύματα ένα εύλογο διάστημα πριν τη λήξη της 
κάρτας. 

• Κείμενο μηνύματος. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που φαίνεται στο πεδίο «αιτήματα» μετά 
την ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης είναι «η αίτηση σας για στάθμευση 
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εγκρίθηκε/απορρίφθηκε». Πρέπει να αντικατασταθεί με το μήνυμα «Η αίτηση σας για 
χορήγηση κάρτας στάθμευσης έγινε/δεν έγινε δεκτή». 

• Λανθασμένα δικαιολογητικά. Πολλοί χρήστες κατέθεσαν διαφορετικά δικαιολογητικά από τα 
ζητούμενα, καθώς δεν τα γνωρίζουν, πχ πολλοί κατέθεσαν το εκκαθαριστικό σημείωμα αντί το 
Ε1, το οποίο όμως δεν παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για τις απαραίτητες διασταυρώσεις. 
Θα μπορούσαν να μπουν μικρά εικονίδια των ζητούμενων εγγράφων δίπλα στο εκάστοτε 
πεδίο υποβολής, ώστε ο χρήστης να ξέρει ότι ανεβάζει το σωστό. (Επισυνάπτονται ενδεικτικές 
φωτογραφίες όλων των δικαιολογητικών). 

• Επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Όταν οι χρήστες καταθέτουν λανθασμένα ή παλιά 
δικαιολογητικά, η ενημέρωση τους γίνεται μέσω του συστήματος , αλλά τα επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά που ζητούνται, στέλνονται μέσω e-mail και αποθηκεύονται τοπικά. Η 
διαδικασία, εκτός του ότι είναι χρονοβόρα, δεν επιτρέπει να υπάρχουν τα επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά στο σύστημα ώστε να υπάρχει ακριβής εικόνα του ιστορικού της αίτησης. Θα 
πρέπει μαζί με το ενημερωτικό κείμενο που στέλνουμε στο χρήστη να ενεργοποιείται κάποιο 
πεδίο «τροποποίηση αίτησης» ή «επιπρόσθετα δικαιολογητικά» στο οποίο θα μπορεί να 
«ανεβάσει» ότι του ζητάμε και μόλις το κάνει να βλέπουμε την αίτηση του ως νέο εισερχόμενο 
(χωρίς νέο πρωτόκολλο ή αριθμό αιτήματος). 

• Προθεσμία υποβολής επιπρόσθετων δικαιολογητικών. Με τον νέο κανονισμό, προβλέπεται 
προθεσμία 20 ημερών για την αποστολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών από την ημέρα 
ενημέρωσης του χρήστη. Θα πρέπει μετά το πέρας της προθεσμίας, αν δεν έχουν κατατεθεί 
δικαιολογητικά με τον ανωτέρω τρόπο, η αίτηση να χαρακτηρίζεται απορριπτέα αυτόματα και 
το πρωτόκολλο να ορίζεται «ολοκληρωμένο». 

• Ανανέωση-Αντικατάσταση Κάρτας. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του κανονισμού, για την 
ανανέωση κάρτας μετά την λήξη της, αρκεί ένα έντυπο Ε1 και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικά ζητηθεί. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχικό μενού που θα διαχωρίζει τις 
αιτήσεις σε αυτές για νέους χρήστες και στις ανανεώσεις-αντικαταστάσεις. Η δεύτερη 
κατηγορία θα πρέπει να έχει δύο επιλογές. Α ανανέωση κάρτας λόγω λήξης. Β αντικατάσταση 
κάρτας λόγω αλλαγής οχήματος. Στην Α επιλογή θα πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο για υποβολή 
Ε1 για ιδιοκτήτες ή Μισθωτήριο για ενοικιαστές. Στην επιλογή Β θα πρέπει να υπάρχει ένα 
πεδίο για υποβολή της νέας άδειας κυκλοφορίας. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει με την 
έγκριση από τον διαχειριστή, ο χρήστης να λαμβάνει μήνυμα ότι θα πρέπει όταν έρθει να 
παραλάβει την κάρτα του, να κρατόει μαζί του την παλιά. Σε περιπτώσεις που τα 
δικαιολογητικά δεν είναι σωστά ή κρίνεται πως πρέπει να υποβληθεί κάποιο άλλο 
δικαιολογητικά, θα πρέπει όπως και παραπάνω να ανοίγει πεδίο για υποβολή επιπρόσθετων. 

• Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ζητούνται από τους Δημότες 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

o i. Ε1. 
o Ii. Ε9 του ιδιοκτήτη της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αν πρόκειται για 

ενοικιαστή. 
o iii. Φωτοτυπία ταυτότητας. 
o iv. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. 
o ν. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
o vί. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 
o Με την τροποποίηση του κανονισμού, οι χρήστες θα πρέπει ανά περίπτωση να 

καταθέσουν επιπροσθέτως και κάποια από τα παρακάτω: 
o νii. Έντυπο αλλαγής στοιχείων ως προς την διεύθυνση κατοικίας από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. (υποβολή εντύπου ΜΙ μέσω taxisnet και σχετική εκτύπωση) για όσους άλλαξαν 
πρόσφατα διεύθυνση και η νέα δεν φαίνεται στο Ε1. 

o viii. Ε1 και Ε9 του φιλοξενούντο για όσους είναι φιλοξενούμενοι στη διεύθυνση για την 
οποία ζητούν κάρτα στάθμευσης. 

o ix. Ε2 του ιδιοκτήτη της οικίας, για όσους διαμένουν σε αυτήν με δωρεάν 
παραχώρηση. 
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o x. Φωτοτυπία συμβολαίου μεταξύ της εταιρείας και του αιτούντος , για όσους έχουν 
όχημα με μακροχρόνια μίσθωση (leasing). 

o xi. Βεβαίωση νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι το όχημα έχει παραχωρηθεί στον 
αιτούντα προς αποκλειστική χρήση.» 

Θα πρέπει να υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο πριν το πεδίο υποβολής δικαιολογητικών, ώστε μετά 
τη συμπλήρωση του να διαμορφώνεται αναλάγως η λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

• Ερωτήσεις: 
o Α. Είστε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής της κατοικίας; Αν ο χρήστης επιλέξει Ιδιοκτήτης θα 

πρέπει στο πεδίου του δικαιολογητικού ϋ να υποβάλει Ε9 ενώ αν επιλέξει ενοικιαστής 
θα πρέπει να υποβάλει Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Β.  

o Αλλάξατε πρόσφατα διεύθυνση; ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν ο χρήστης επιλέξει ΝΑΙ, θα πρέπει να 
ανοίξει ένα επιπρόσθετο πεδίο δίπλα ή κάτω από το δικαιολογητικά ί για υποβολή του 
δικαιολογητικού νϋ. 

o Φιλοξενήστε από Γονέα ή Παιδί; ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν ο χρήστης επιλέξει ΝΑΙ, θα πρέπει να 
ανοίξουν 2 επιπρόσθετα πεδία, δίπλα ή κάτω από το δικαιολογητικό ϋ με πεδίο 
υποβολής για τα δικαιολογητικά νίϋ. 

o Σας έχει παραχωρηθεί δωρεάν το ακίνητο; ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν ο χρήστης επιλέξει ΝΑΙ, θα 
πρέπει να ανοίξει ένα επιπρόσθετο πεδίο δίπλα ή κάτω από το δικαιολογητικά ϋ για 
υποβολή του δικαιολογητικού ίχ. 

o Ε. Το όχημα είναι με μακροχρόνια μίσθωση (leasing); ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν ο χρήστης επιλέξει 
ΝΑΙ θα πρέπει να ανοίξει ένα επιπρόσθετο πεδίο δίπλα ή κάτω από το δικαιολογητικά 
νί για υποβολή του δικαιολογητικού χ. 

o F. Το όχημα είναι παραχωρημένο από εταιρεία; ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν ο χρήστης επιλέξει ΝΑΙ θα 
πρέπει να ανοίξει ένα επιπρόσθετο πεδίο δίπλα ή κάτω από το δικαιολογητικά νί για 
υποβολή του δικαιολογητικού 

 

 

4. ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΧΡΉΣΕΩΝ ΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΊΑΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου δημιούργησε διαδικτυακή εφαρμογή για την διαχείριση των χρήσεων γης από την 
υπηρεσία της πολεοδομίας. Για να γίνει πιο λειτουργική για τους υπαλλήλους που διεκπεραιώνουν τις 
αιτήσεις αλλά και τους δημότες, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες βελτιστοποίησης της 
εφαρμογής: 

• Να αφαιρεθούν τα πεδία usegen και usespec και να δημιουργηθούν 3 νέα πεδία: 
o ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 
o ΛΕΖΑΝΤΑ στη ΦΟΡΜΑ 
o ΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ 
o ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
o ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο προστέθηκε usebylaws 

 

• Νομική διάταξη στην οποία υπάγεται η αιτούμενη χρήση γης varchar (255) ΝΑΙ 
Uses_Request 
en_stream 

• Θέση ακινήτου κοντά σε ρέμα Βλ. Π.Δ. 14/1999 σε συνδυασμό με Ν. 4258/2014, 
όπως ισχύουν σήμερα. 

• Θέση ακινήτου σε ζώνη ασφάλειας υπεραστικής συγκοινωνίας 
Βλ. Π.Δ. 209/1998, όπως ισχύει σήμερα. 

• Στα παραπάνω  να εφαρμοστεί κανόνας: Αν τα πεδία en_stream ή en_highway έχουν τιμή "ΝΑΙ" τότε 
το πεδίο bu_blupr να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (υποχρεωτικό upload τοπογραφικού διαγράμματος). 

• Τα πεδία της φόρμας δεν εμφανίζονται πλέον στην εγγραφή του Backoffice όταν υποβληθεί το αίτημα 
Επισυνάπτουμε σε pdf τη Φόρμα Υποβολής Αιτήματος για Βεβαίωση Χρήσης Γης με τις παραπάνω 
αλλαγές. 
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o To " Υποχρεωτικά 36 χαρακτήρες. Επιθυμητή η αντιγραφή - επικόλληση 
του Μοναδικού Αριθμού* " να γίνει "Μοναδικός Κωδικός" ΚΑΙ να μη 
δέχεται λιγότερους από 36 χαρακτήρες. 

o "Ταχυδρομική Διεύθυνση Αρμόδιου Μηχανικού" να γίνει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ. 
"Θέση εντός ΓΠΣ ή άλλου διαγράμματος χρήσεων" να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

o  "Ιδιότητα (αιτών)* " να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ και ΜΗΝ έχει προεπιλογή. 

• To " Υποχρεωτικά 36 χαρακτήρες. > Επιθυμητή η αντιγραφή - επικόλληση του 
 Μοναδικού Αριθμού* " να γίνει  "Μοναδικός Κωδικός" ΚΑΙ να μη δέχεται 
 λιγότερους από 36 χαρακτήρες. 

• Το "Ταχυδρομική Διεύθυνση Αρμόδιου  Μηχανικού" να γίνει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ. 

• Το "Θέση εντός ΓΠΣ ή άλλου  διαγράμματος χρήσεων" να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

• Το "Ιδιότητα (αιτών)* " να γίνει  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ και ΜΗΝ έχει προεπιλογή. 

• Όταν πατάω υποβολή και έχω λάθος στα  συνημμένα (πχ. jpeg αντί για pdf), να ΜΗΝ τα  εξαφανίζει. 
(Θα μπορούσε να δέχεται  και τα jpeg, αν αυτό γίνεται ήδη στα υπόλοιπα αιτήματα) 

• Όταν πατάμε στο τέλος ΥΠΟΒΟΛΗ να μας  δείχνει ποιο/ποια πεδία δεν έχουν 
 συμπληρωθεί, αν είναι εφικτό, ΟΛΑ ΜΑΖΙ για να μπορεί να τα διορθώσει ο 
 χρήστης. 

•  Στην υπερσύνδεση στα αιτήματα να γράφει "Ηλεκτρονικό Αίτημα Χορήγησης Βεβαίωσης Χρήσης Γης"  

 

5. SQL SERVER 2019 

Ο Δήμος Ηρακλείου χρησιμοποιεί διακομιστές (server) για την εξυπηρέτηση των εφαρμογών των 
υπηρεσιών του. Η Βάση Δεδομένων που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές της Οικονομικής Υπηρεσίας, στη 
Μισθοδοσία και στις Ηλεκτρονικές Πληρωμές, είναι η MS SQL Server Std. Η νέα έκδοση της είναι η SQL 
Server 2019 Std στην οποία και πρέπει να αναβαθμιστεί η υπάρχουσα για λόγους ασφαλείας. Επίσης μαζί 
με την προμήθεια του λογισμικού θα προμηθευτούμε και άδειες χρήσης (CALs) για 20 χρήστες. 
 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Α. Έκδοση συνοδευτικών Παραστατικών Γραφείου Κίνησης – Διασύνδεση με Αποθήκη   
Βασικό στοιχείο είναι η εφαρμογή του Γραφείου Κίνησης να συμπληρώνει και να λειτουργεί ενιαία με 
το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της Αποθήκης του δήμου.  

      Σε πρώτη φάση θα εγκατασταθεί η εφαρμογή και θα παραμετροποιηθεί ανάλογα, ώστε  
1. να λειτουργεί ως ενιαία με την Αποθήκη και 

2. να  καλύψει όλες τις ανάγκες έκδοσης συνοδευτικών εγγράφων του Γραφείου Κίνησης, σε όλα 

τα στάδια των τηρούμενων διαδικασιών από το συγκεκριμένο τμήμα. Για το σκοπό αυτό θα 

δοθούν υποδείγματα του συνόλου των εγγράφων, ώστε να γίνουν οι αντίστοιχες προβλέψεις-

επεκτάσεις στην τήρηση της απαραίτητης πληροφορίας στην εφαρμογή και να σχεδιασθούν τα 

έντυπα για την αυτόματη έκδοση τους 

Β. Παρακολούθηση Οχημάτων                                                                                          

Καρτέλα στοιχείων οχήματος  
Το Σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα τήρησης καρτέλας οχήματος στην οποία θα  

αποθηκεύονται τόσο στατικές πληροφορίες (Τύπος οχήματος, καύσιμο, αρ. πλαισίου, αρ. κυκλοφορίας), 

όσο και δυναμικές πληροφορίες σχετικές με ενέργειες και εργασίες που πραγματοποιούνται στο όχημα 

(αλλαγής ελαστικών, ΚΤΕΟ, service) από το συνεργείο του Δήμου ή εξωτερικών συνεργατών.  

Διαχείριση οδηγών  

καταχώρηση και δυνατότητα μεταβολής στοιχείων των οδηγών (όνομα, τηλέφωνο, όνομα χρήστη, 

κωδικός χρήστη). Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης οχήματος σε οδηγό, κατά την οποία θα 
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αποθηκεύεται η ημερομηνία και ώρα της αντίστοιχης ενέργειας. Θα υποστηρίζεται επίσης η αναζήτηση 

των αντιστοιχήσεων οδηγών σε οχήματα σε παρελθοντικές ημερομηνίες  

Διαταγές Πορείας - Μητρώο Δελτίων Κίνησης Οχήματος  
Θα παρέχεται η δημιουργία διαταγών πορείας οχημάτων και αυτόματης ενημέρωσης του μητρώου 
δελτίων κίνησης οχήματος. Η διαταγή πορείας θα είναι εκτυπώσιμη σε προκαθορισμένη μορφή, που θα 
δοθεί από την Υπηρεσία. Από το μητρώο κίνησης οχημάτων θα είναι δυνατή εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων (κινήσεις οχήματος ανά οδηγό, κινήσεις οχήματος ανά προορισμό) σε μορφή αναφορών 
Προγραµµατισµός των δρομολογίων  
Συλλογή των αιτημάτων για μετακινήσεις εκτός έδρας, βοήθεια στην επιλογή οχήματος/οδηγού με 

βάση την ιστορικότητα, το πλήθος των μεταφερόμενων ατόμων και του φορτίου, και γενικότερη 

βοήθεια στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των δρομολογίων.  

Αναφορές και Στατιστικά  
• Λίστες με στοιχεία οχημάτων, προμηθευτών, οδηγών  

• Αναλυτικές αναφορές καυσίμων και συγκεντρωτικές ανά τμήμα, μέσος όρος κατανάλωσης  

• Αναλυτικές και συγκεντρωτικές αναφορές service  

• Λίστα γεγονότων, βλαβών προς επισκευή   

• Αναφορές κόστους, έξοδα ανά είδος/τμήμα, μηνιαία κόστη  

• Λοιπές αναφορές όπως πλάνο συντήρησης, αλλαγές ελαστικών, ανανεώσεις αδειών, ΚΤΕΟ   

• Στατιστικά που αφορούν καύσιμα, service, έξοδα, προμηθευτές κλπ.  

               Συγκρίσεις και προβολή των οχημάτων με τα υψηλότερα / χαμηλότερα κόστη, δείκτες  

               όπως συνολικό κόστος ανά χιλιόμετρο κλπ.  

• Αναζήτηση και αναφορές δρομολογίων με διάφορα κριτήρια     

 

7. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Α.  Πινακοθήκη – έργα Τέχνης 
Προκειμένου  να καλυφθούν οι ανάγκες τήρησης αποθήκης για τους πίνακες ζωγραφικής και άλλων έργων 
τέχνης (εκτιμούμενος αριθμός έργων περίπου 5 χιλ), Πρέπει να διαμορφωθούν ειδικές φόρμες 
καταχώρισης, με τα απαραίτητα πληροφοριακά πεδία, στην υφιστάμενη εφαρμογή της Αποθήκης του 
δήμου. Αντίστοιχες προσθήκες σε φίλτρα αναζήτησης, είναι απαραίτητο να γίνουν σε εκτυπωτικά – 
reports- και ευρετήρια της εφαρμογής. 
Β. Διασύνδεση Αποθήκης με το Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων του δήμου 
Ο δήμος έχει σε λειτουργία Σύστημα ελέγχου Εισροών- εκροών για τα καύσιμα των οχημάτων του. 
Καθημερινά υπάρχει η ανάγκη αναλυτικής ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος του δήμου από 
τις αντίστοιχες κινήσεις για τα καύσιμα που έχουν προμηθευτεί όλα τα οχήματα του δήμου. Η ενημέρωση 
αυτή γίνεται χειροκίνητα, με ότι σημαίνει αυτό σε θέματα καθυστέρησης, απασχόλησης προσωπικού και 
πιθανότητας λάθους στην ενημέρωση. Στο εξής πρέπει να γίνει διασύνδεση των δύο συστημάτων, μέσω 
μιας ρουτίνας, η οποία θα λαμβάνει τις κινήσεις καυσίμων (ημέρας ή από- έως ημέρα) και θα δημιουργεί 
αυτόματα τις αντίστοιχες κινήσεις στην Αποθήκη, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τις τηρούμενες 
καρτέλες στα αντίστοιχα Οχήματα. 
Γ.  Καταχώρηση παραστατικών ανταλλακτικών Οχημάτων στην Αποθήκη  
Ρουτίνα για δυνατότητα γρήγορης καταχώρησης παραστατικών Αγορών για τα οχήματα του δήμου. 
Λόγω μεγάλης καθυστέρησης για τους χρήστες στην καθημερινή καταχώρηση των παραστατικών που 
αφορούν Εξαρτήματα και Ανταλλακτικά Οχημάτων, είναι απαραίτητη μια εξωτερική διαδικασία  η οποία, 
για αυτά τα παραστατικά,  θα κάνει ομαδοποίηση  των εγγραφών (ανταλλακτικά)  ανά παραστατικό και 
ανά όχημα, και στη συνέχεια θα γίνεται αυτόματη καταχώρηση στην Αποθήκη 

 
 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ        
Ο Δήμος Ηρακλείου έδωσε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια της διαχείρισης των 
οικονομικών του, ιδιαίτερα μέσα από τη διάχυση της αντίστοιχης πληροφορίας προς τους δημότες του, 
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αλλά και με την ουσιαστική ενημέρωση τρίτων εμπλεκόμενων φορέων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου. 
Για αυτό το σκοπό ήδη έχει θέσει σε λειτουργία τα αντίστοιχα συστήματα πληροφόρησης.  
Κινούμενος σε αυτή τη κατεύθυνση, ο δήμος θα προχωρήσει στην προμήθεια ενός συστήματος 
εσωτερικής πληροφόρησης για την στοχευμένη ενημέρωση στα στελέχη του αλλά και στην αιρετή 
διοίκηση του.  
Στόχος η συνολική εικόνα, με μια ματιά. Με άμεση συγκέντρωση, φιλτράρισμα και επεξεργασία της 
πληροφορίας, θα δημιουργούνται οι αντίστοιχες επιμέρους καρτέλες ή οι συγκεντρωτικές εγγραφές, για 
την γρήγορη ενημέρωση της αιρετής διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών. 
Θα γίνεται συσχέτιση πληροφοριών, οριζόντια, από διαφορετικές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων του 
δήμου και οι πληροφορίες θα εξάγονται δυναμικά, με εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων, ανάλογα με τις 
ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη. Η πληροφορία σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψιν τις προβλέψεις της νομοθεσίας περί προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (GDPR). 
Μέσα από αυτό το σύστημα θα υπάρχει η δυνατότητα προσωποποιημένης ενημέρωσης, προσαρμοσμένη 
στον εκάστοτε χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνεται χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει που βρίσκεται 
η πληροφορία που αναζητά, χωρίς να χρειάζεται να ψάξει σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων που 
τηρούνται στο δήμο και χωρίς οποιαδήποτε εκπαίδευση στη χρήση της κάθε εξειδικευμένης εφαρμογής 
που λειτουργεί στο δήμο. 
Γενικά η πρόσβαση στην πληροφορία, από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, θα γίνεται μέσω web, από 
οποιοδήποτε χώρο. Οι πληροφορίες θα αντλούνται από το back office του δήμου, θα φιλτράρονται και στη 
συνέχεια θα προβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, ταξινομημένες, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης 
που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες-ρόλους που του έχουν αποδοθεί από το σύστημα διαχείρισης 
χρηστών της εφαρμογής. Μέσα από αυτό θα καθορισθούν  αντίστοιχοι ρόλοι, για τους αιρετούς, τους 
προϊσταμένους και τα τμήματα (αντιδήμαρχος 1, αντιδήμαρχος 2,.. προϊστάμενος 1, προϊστάμενος 2, .. 
τμήμα 1, τμήμα 2, ..). 
 
Ενδεικτικές λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος: 
Α. Οικονομική Υπηρεσία 
Οι παρακάτω επιλογές θα προβάλλονται σε μορφή συγκριτικών στοιχείων με δυνατότητα επιλογής 
δεδομένων διαφορετικών περιόδων για σύγκριση, όπως ανά μήνα / εξάμηνο / έτος. Επίσης θα υπάρχει 
δυνατότητα αποτύπωσης των οικονομικών μεγεθών σε γραφικές παραστάσεις και εξαγωγής τους σε 
αρχείο, σε επεξεργάσιμη μορφή ως ανοικτά δεδομένα (open data). Ακόμα, θα παρέχεται  η δυνατότητα 
συγκριτικής απεικόνισης μεταξύ διαφορετικών  οικονομικών χρήσεων. 
Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμένης ομαδοποίησης των αναλυτικών κινήσεων στα Έσοδα 
και αντίστοιχα στα Έξοδα, με διάφορα κριτήρια. Να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής Φίλτρων, από τον 
χρήστη, για την στοχευμένη εξαγωγή συγκεκριμένης πληροφορίας είτε αναλυτικά, είτε σαν σύνολο. 
 
➢ Επιμέρους σύνολα Εισπράξεων 
➢ Επιμέρους σύνολα Πληρωμών 
➢ Σύνολο Εκκρεμοτήτων (μη ενταλθέντα Τιμολόγια και απλήρωτα ΧΕΠ) 
➢ Δείκτες Εισπραξιμότητας (εισπραχθέντα / προϋπολογισθέντα και  εισπραχθέντα/βεβαιωθέντα) 
➢ Λίστες οφειλών σε εκκρεμότητα (μη ενταλθέντα Τιμολόγια και απλήρωτα       ΧΕΠ)  
➢ Αναλυτική λίστα εισπράξεων ανά είδος Εσόδου 
➢ Αναλυτική λίστα Δαπανών ανά είδος Εξόδου 
➢ Αναλυτική λίστα Λειτουργικών Δαπανών 
➢ Εφαρμογή Φίλτρων από τον χρήστη στην εμφάνιση αναλυτικών κινήσεων και συνόλων (είδος 

Εσόδου/Εξόδου , χρονικό διάστημα από- έως, κατάσταση εγγραφής, τρόπος είσπραξης/πληρωμής 
➢ Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων 

 
Β. Γραφείο Προσωπικού 
Παρουσίαση ομαδοποιημένων στοιχείων από την Μισθοδοσία-Γραφείο Προσωπικού με διάφορα 
κριτήρια: 
 

➢ Κόστος μισθοδοσίας υπαλλήλων με ομαδοποίηση ανά εργασιακή σχέση και υπηρεσία 
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➢ Στοιχεία Αδειών 
o Καρτέλα υπαλλήλων με Σύνολο κανονικών αδειών των υπαλλήλων ανά υπηρεσία 
o Υπόλοιπα κανονικών αδειών των υπαλλήλων ανά υπηρεσία/τμήμα 
o Σύνολα λοιπών αδειών που έχουν χορηγηθεί 
o Αιτήματα αδειών – αιτηθείσες, απορριφθείσες, εγκριθείσες 
o Εφαρμογή Φίλτρων στις αναλυτικές κινήσεις (π.χ. απουσιάζοντες σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία)  
➢ Πλήθος υπηρετούντων υπαλλήλων ανά υπηρεσία, τμήμα και εκπαιδευτική βαθμίδα 
➢ Πλήθος μεταταγμένων υπαλλήλων και σε πια βαθμίδα 
➢ Πλήθος των αποσπασμένων υπαλλήλων και σε ποιο φορέα 

 
 
9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                                             
Α. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, για εταιρείες Rent Car, μέσα από το e-pay 
Η δημοτική αστυνομία μέχρι σήμερα καταγράφει με τις φορητές συσκευές τις καθημερινές κλήσεις ΚΟΚ, 
και σε τακτά χρονικά διαστήματα (ή στο τέλος βάρδιας)  ενημερώνει ο κάθε αστυνομικός, αυτόματα από 
τη συσκευή του, την βάση δεδομένων των κλήσεων της Δ.Α. Στις κλήσεις που αφορούν ενοικιαστικά, ο 
αστυνομικός έχει ήδη κάνει τον χαρακτηρισμό αυτό και  έχει επιλέξει επίσης ποια εταιρεία αφορά (αν 
είναι εμφανές πάνω στο όχημα). 
Για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εφαρμογής της Δημοτικής Αστυνομίας και μέσα από 
το Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών, στο εξής οι εταιρείες ενοικιαστικών, που αποτελούν μια ειδική 
κατηγορία οφειλετών κλήσεων ΚΟΚ, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης, για τυχόν 
εκκρεμείς κλήσεις ΚΟΚ των οχημάτων ιδιοκτησίας τους.  
Για τις εταιρείες Rent Α Car, όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι οφειλές από κλήσεις ΚΟΚ ήταν ένα σημαντικό 
πρόβλημα και αποτελούσε μόνιμο σημείο προστριβής με το δήμο. Μετά και τις αντίστοιχες νομοθετικές 
ρυθμίσεις από την Πολιτεία (κυρίως σε σχέση με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη), ο δήμος επιθυμεί την 
ριζική και οριστική επίλυση του ζητήματος με τις απλήρωτες κλήσεις από ενοικιαζόμενα οχήματα, 
παρέχοντας τις τεχνικές δυνατότητες στις εταιρείες Rent Α Car να μην αφήνουν οποιαδήποτε σχετική 
εκκρεμότητα με τον πελάτη τους μετά την παράδοση του οχήματος. 
Θα μπορούν να κάνουν Login στις ηλεκτρονικές πληρωμές όπου θα μπορούν, παράλληλα με την εξόφληση 
τυχόν βεβαιωμένων οφειλών τους, να βλέπουν και να εξοφλούν έγκαιρα (δηλ. άμεσα, πριν την παράδοση 
του οχήματος ή την ενδεχόμενη αναχώρηση του πελάτη) την οποιαδήποτε κλήση έχει προκύψει εντός της 
ημέρας, για οποιοδήποτε όχημα της ιδιοκτησίας τους. Το σημαντικό είναι ότι την ευθύνη για την 
καταχώρηση των πινακίδων την έχει η κάθε εταιρεία, με αποτέλεσμα και να αποδέχεται ότι ανήκουν σε 
αυτήν και να βοηθά στο να μην χρειάζεται ο δήμος να περιμένει απάντηση/επιβεβαίωση από το 
μηχανολογικό κτλ. για να προχωρήσει στην απαίτηση της είσπραξης, οπότε και οι εν λόγω εταιρείες να 
μην μπορούν να αποποιηθούν της ευθύνης τους λόγω καθυστερημένης πληροφόρησης και του ότι ο 
ενοικιαστής έχει φύγει. 
Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών ( e-pay), με αναζήτηση (π.χ. βάσει του ΑΦΜ) στην βάση 
δεδομένων της δημοτικής αστυνομίας, θα ελέγχει  και θα επαληθεύει εάν όντως ο χρήστης είναι εταιρεία 
ενοικιαστικών. 
Σε αυτή τη περίπτωση θα ενεργοποιείται άλλο ένα tab στις ηλεκτρονικές πληρωμές για την εμφάνιση των 
αβεβαίωτων κλήσεων. Εκεί με αναζήτηση στον αντίστοιχο πίνακα με κριτήριο την συγκεκριμένη εταιρεία 
ενοικιαστικών,  θα εμφανίζει τις κλήσεις που ενδεχομένως έχουν καταχωρηθεί και ο χρήστης  θα μπορεί 
να προχωρήσει σε εξόφληση τους. 
Θα υπάρχει διασύνδεση με το back-office του δήμου. Οι πληρωμές που διενεργήθηκαν σε Μη 
Βεβαιωμένες Κλήσεις θα ενημερώνουν άμεσα το back-office.  
Επίσης θα ενημερώνεται η Εφαρμογή της Δημοτικής Αστυνομίας για τις άμεσα εξοφλημένες Κλήσεις, οι 
οποίες θα μαρκάρονται και πλέον δεν θα απασχολούν περαιτέρω τον αρμόδιο υπάλληλο. 
Β. Δυνατότητα πληρωμής αβεβαίωτων κλήσεων μέσα από το e-pay 
Θα πρέπει στο εξής, για όλους όσους εισέρχονται στις ηλεκτρονικές πληρωμές, να δοθεί η δυνατότητα να 
καταχωρήσουν τον μοναδικό αριθμό της κλήσης που αναγράφεται πάνω στο έντυπο και με μια αναζήτηση 
στην βάση της δημοτικής αστυνομίας να του επιστρέφονται τα βασικά στοιχεία της κλήσης, ως 
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επαλήθευση και να μπορεί να προχωρεί ο χρήστης σε εξόφληση της. Ο χρήστης πρέπει να έχει και σε αυτή 
την περίπτωση, όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες του συστήματος e-pay. 
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου σε συγκεκριμένη καρτέλα θα βλέπει τις ημερήσιες εξοφλήσεις 
και θα προχωράει σε εισαγωγή της κλήσης στο πρόγραμμα του δήμου από την βάση της δημοτικής 
αστυνομίας και στην συνέχεια θα τις πιστώνει.  
Γ. Δήλωση Παρεπιδημούντων (μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών) 
Η εφαρμογή «Τέλη Παρεπιδημούντων» αφορά τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης  
Τελών Παρεπιδημούντων. Η παρακολούθηση του αντίστοιχου Τέλους για το δήμο ακολουθεί τη 
διαδικασία των δηλώσεων ΦΠΑ των επιχειρήσεων. 
Λόγω του υφιστάμενου συστήματος απόδοσης του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις ( περιοδικές δηλώσεις, 
τροποποιητικές, εκκαθαριστική δήλωση έτους) υπάρχει γενικά δυσκολία στην παρακολούθηση από το 
αρμόδιο τμήμα του δήμου. Η διαδικασία ελέγχου είναι χρονοβόρα, επιβαρύνοντας έτσι τους υπαλλήλους.  
Παράλληλα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις από μέρους της Πολιτείας, υπάρχει η ανάγκη να δοθεί η 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των δηλώσεων ΦΠΑ, ώστε να 
μπορεί να ενημερώνεται άμεσα το αρμόδιο τμήμα του δήμου. Επίσης θα μπορεί να παρακολουθεί, το 
αρμόδιο τμήμα, τα βεβαιωθέντα έσοδα Τέλους Παρεπιδημούντων, σε σχέση με τα εισπραχθέντα, ανά 
επιχείρηση.    
Ο δημότης θα μπορεί να καταχωρεί τα στοιχεία της δήλωσης συμπληρώνοντας αρχικά  τον «Αριθμό 
Δήλωσης ΦΠΑ» και την «Ημ/νία Υποβολής ΦΠΑ». Συμπληρώνοντας το έτος που αφορά η δήλωση,  την 
περίοδο και την ημερομηνία πληρωμής, θα υπολογίζεται το ποσοστό και το ποσό της προσαύξησης 
σύμφωνα με την νομοθεσία.      
Σε περίπτωση λάθους ή για άλλη αιτία θα μπορεί να ματαιώσει την προσπάθεια του ή να συμπληρώσει 
την δήλωση από την αρχή.  
Διαφορετικά θα συνεχίσει την διαδικασία που ξεκίνησε καταχωρώντας το «ακαθάριστο ποσό»  που έχει 
δηλώσει, το «Ποσοστό Καταβολής» για τον υπολογισμό της οφειλής.  
ΘΑ υπολογίζονται και θα εμφανίζονται τα ποσά για το υποκείμενο ποσό, το οφειλόμενο ποσό Τέλους, το 
ποσό προσαύξησης και το τελικό οφειλόμενο ποσό. 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει ο δημότης άμεσα να μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή 
του ποσού που οφείλει.  
Η διαδικασία αφού θα επιτρέπει την διασταύρωση των στοιχείων καταχώρησης και του ποσού πληρωμής, 
θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα επιλογής του τρόπου πληρωμής και να ολοκληρώνεται η πληρωμή της 
οφειλής. 
Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα πρέπει να εμφανίζεται το αποτέλεσμα της συναλλαγής με την 
δυνατότητα εκτύπωσης για να το κρατήσει σαν απόδειξη. (πέραν από την  απόδειξη της τράπεζας). 
Θα πρέπει να υπάρχει άμεση διασύνδεση των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων με την εφαρμογή που τηρείται 
στο δήμο για τα Τέλη Παρεπιδημούντων. Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις θα δημιουργούν τις αντίστοιχες 
εγγραφές στην εφαρμογή, όπου ο αρμόδιος υπάλληλος, μετά τον απαραίτητο έλεγχο, θα έχει την 
δυνατότητα της οριστικοποίησης τους.        

 
10. ONLINE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΠ ΜΕ ΤΟ GOHUB ΤΗΣ ΚΕΔΕ 
Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη υπό-εφαρμογή, η οποία θα είναι πλήρως ενσωματωμένη μέσα στην 
σημερινή εφαρμογή του Τ.Α.Π. της ALFAWARE που λειτουργεί στο Δήμο Ηρακλείου. 

• Να Διασφαλίζει την on-line επικοινωνία με την Πλατφόρμα Govhub της ΚΕΔΕ 

Τα "χτυπήματα" ΠΡΟΣ την ΚΕΔΕ, αλλά και οι απαντήσεις ΑΠΟ αυτήν , γίνονται σε πραγματικό χρόνο. 

• Να υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν και αντληθούν δεδομένα : 

  -   που αφορούν τις Δηλώσεις που αφορούν ΜΙΑ συγκεκριμένη Παροχή ή 
  -   που αφορούν ΜΙΑ συγκεκριμένη Κατηγορία Δηλώσεων ή 
 -   το ΣΥΝΟΛΟ όλων των πιθανών χιλιάδων ή δεκάδων χιλιάδων από τις Υποβληθείσες Δηλώσεις και 

αφορούν τον συγκεκριμένο Δήμο. 

• Τα αποτελέσματα ΟΛΩΝ των Πεδίων που στέλνει η ΚΕΔΕ (ανάμεσα στο οποία και τα τ.μ. Δήλωσης 

ανά ΑΤΑΚ και Κατηγορία Χώρου), να αποθηκεύονται μόνιμα σε Ξεχωριστούς Πίνακες. Αρα ο 
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χρήστης βλέπει "στα αριστερά του" την εικόνα από την Βάση του Δήμου, και "στα δεξιά του", την 

εικόνα που του στέλνει η ΚΕΔΕ. 

• Δυνατότητα από τον Χρήστη της εφαρμογής για ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ , είτε μιάς, είτε πολλών, είτε 

όλων των Δηλώσεων, που είναι "Σε Επεξεργασία".ΧΩΡΙΣ να συνδεθεί στην web πλατφόρμα της 

ΚΕΔΕ και να κάνει τις οριστικοποιήσεις μία - μία με το χέρι. Στην πράξη η εξοικονόμηση του χρόνου 

από τον χρήστη της εφαρμογής είναι τεράστια. 

• Πλήθος Συγκεντρωτικών και Αναλυτικών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ δεδομένων (Κατηγορίες Δήλωσης, Πλήθος 

Ακινήτων ανα Δήλωση, Διαφορές τ.μ. κλπ.) 

• Καταστάσεις Αποτύπωσης και Ελέγχου των "Δύο Εικόνων", δηλαδή τι λέει ο Δήμος και τι λέει η 

ΚΕΔΕ. 

• Δυνατότητα ΜΑΖΙΚΗΣ ενημέρωσης των πεδίων των τ.μ. ΤΑΠ της Βάσης από αυτά που αντλήθηκαν 

από την ΚΕΔΕ. 

• Μόνιμη αποθήκευση σε Ιστορικών Αρχείο, ΟΛΩΝ των μεταβολών στα τ.μ., που έγιναν στην Βάση 

του Δήμου. 

• Εκτυπώσεις Ελέγχου των Μαζικών Ενημερώσεων για λόγους ενημέρωσης. 

• Δυνατότητα για Μαζικό Υπολογισμό Αναδρομικών από 1/1/2020 μέχρι και σήμερα. 

• Δυνατότητα για αποστολή αυτών των Ποσών Αναδρομικών στην ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με τον 

προβλεπόμενο Αριθμό Δόσεων για την είσπραξη τους. 

• Δυνατότητα για Μαζική ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ για τις ΝΕΕΣ τιμές των τ.μ.,, ώστε οι επόμενες 

χρεώσεις να αναπροσαρμοστούν ανάλογα. 

 
11. ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ     
- Η Εφαρμογή να είναι σύμφωνη με το «Σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης» του Δήμου Ηρακλείου 

- Να καλύπτει, στην έναρξη λειτουργίας της στον Δήμο, μέχρι και 9 ταυτόχρονους χρήστες. 

- Να καλύπτει όλα τα ποσά και τους Τιμοκαταλόγους Χρέωσης, με βάση τις Αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε : 

1. Παραμετρικοί Τιμοκατάλογοι Χρέωσης Κατανάλωσης (Τέλος Ύδατος Άρδευσης), για κάθε Τοπική 
Κοινότητα. 

2. Πάγιο Τέλος ανά Υδρόμετρο 
3. Δυνατότητα επιβολής «Τακτικών Χρεώσεων» ανά Υδρόμετρο, οι οποίες θα προτείνονται 

αυτόματα σε κάθε Αρδευόμενη Περίοδο. 
4. Δυνατότητα επιβολής «Έκτακτων Χρεώσεων» ανά Υδρόμετρο, οι οποίες θα δηλώνονται κατά 

βούληση από τον Χρήστη, σε όποια περίοδο μέτρησης επιλέξει. 
     Δημιουργία ρουτινών για την Μαζική Μεταφορά Δεδομένων, των περίπου 11.000 Παροχών 

Άρδευσης, στην νέα εφαρμογή από excels, που θα παραδοθούν από τον Δήμο. Ενδεικτικά πεδία 
μεταφοράς δεδομένων : 

1. Στοιχεία Υδρομέτρου (Μοναδικός Αριθμός Ταυτοποίησης, Τομέας ή Γεωγραφική Περιοχή ή 
Τοπική Κοινότητα κλπ) 

2. Στοιχεία Υδρολήπτη (Επώνυμο ή Επωνυμία, Όνομα, ΑΦΜ, Στοιχεία Διεύθυνσης Ειδοποιητηρίου 
κλπ.) 

3. Τελευταία Ένδειξη Κατανάλωσης, από την οποίαν θα ξεκινήσει η καταγραφή μετρήσεων στην 
νέα εφαρμογή. 



 

Σελίδα 65 

Η νέα εφαρμογή του «Τέλους Άρδευσης», θα πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με το «Οικονομικό 
Πληροφοριακό Σύστημα», που χρησιμοποιεί σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου. Ενδεικτικά : 

1. Επικοινωνία on-line με τον Προϋπολογισμό του Δήμου, ώστε να αντιστοιχίζεται αυτόματα και 
σωστά η κάθε επιμέρους χρέωση του Τέλους (πχ Πάγιο Τέλος, Τέλος Κατανάλωσης ανά κ.μ. 
νερού, Τέλος Σύνδεσης, Τέλος Επανασύνδεσης, Τέλος Ελέγχου Υδρομέτρου, Τέλος 
Αντικατάστασης Υδρομέτρου, καθώς και οποιασδήποτε νέας Τακτικής ή Έκτακτης Χρέωσης 
αποφασιστεί με μελλοντική απόφαση του Δήμου Ηρακλείου) 

2. Επικοινωνία On-line με το Κεντρικό Αρχείο Οφειλετών του Δήμου, ώστε να γίνεται αυτόματα και 
σωστά η χρέωση των όποιων ποσών προκύπτουν από κάθε Περίοδο Μέτρησης, στην καρτέλα 
του συγκεκριμένου Οφειλέτη 

3. Αυτόματη Έκδοση των αντίστοιχων Χρηματικών Καταλόγων Χρέωσης για κάθε Αρδευόμενη 
Περίοδο, και ενσωμάτωσης τους στο ΕΝΙΑΙΟ αρχείο Χρηματικών Καταλόγων του Δήμου, από όλα 
τα υπόλοιπα Τέλη , που υπολογίζει σήμερα. 

4. Δυνατότητα εκτύπωσης και αποστολής Ατομικών Ειδοποιητηρίων στους Υδρολήπτες. 
5. Επικοινωνία on-line με το υπόλοιπο κύκλωμα είσπραξης που χρησιμοποιεί σήμερα ο Δήμος. 

Ενδεικτικά : 

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Άρδευσης, σε ένα κοινό 
Ειδοποιητήριο προς τον Οφειλέτη του Δήμου, το οποίο θα περιλαμβάνει και τις υπόλοιπες 
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές του από τα υπόλοιπα Τέλη, που τυχόν τον αφορούν. 

• Δυνατότητα αυτόματης ενσωμάτωσης των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Άρδευσης σε τυχόν 
μελλοντικούς Διακανονισμούς, οι οποίοι θα τα συμπεριλαμβάνουν  

• Δυνατότητα η οποιαδήποτε είσπραξη μιάς οφειλής που αφορά το Τέλος άρδευσης, να εκδίδει 
αυτόματα την αντίστοιχη Απόδειξη Είσπραξης (Μοναδικός Κωδικός Οφειλέτη, Πολλοί Κωδικοί 
ΚΑΕ Εσόδων, αυτόματος Υπολογισμών Προσαυξήσεων Εκπρόθεσμης Εξόφλησης κλπ.). Η 
απόδειξη αυτή Είσπραξης θα καταχωρείται αυτόματα στο ΕΝΙΑΙΟ αρχείο Αποδείξεων 
Είσπραξης, που τηρεί σήμερα ο Δήμος. 

Δημιουργία και εκτέλεση Ρουτινών «Τακτοποίησης Δεδομένων Οφειλετών / Υδροληπτών», και ομαλή 
«Ταυτοποίηση» και «Ενσωμάτωση», με το σημερινό ΕΝΙΑΙΟ αρχείο Οφειλετών της Οικονομικής 
Υπηρεσίας. Σαν εκκίνηση ελέγχου θα χρησιμοποιούν τα excels που θα παραδώσει ο Δήμος με τα στοιχεία 
των Οφειλετών / Υδροληπτών, και οι ενέργειες που θα απαιτηθούν είναι ενδεικτικά οι παρακάτω : 

1. Λίστα Οφειλετών με διπλά ή λανθασμένα ΑΦΜ 
2. Λίστα Οφειλετών, για τους οποίους με βάση κάποια προκαθορισμένα πεδία (πχ ΑΦΜ και 

Επωνυμία), θα βρεθεί και επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του οφειλέτη αυτού στην σημερινή Κύρια 
Βάση Οφειλετών του Δήμου. 

3. Λίστα Οφειλετών, των οποίων τα ΑΦΜ, δεν βρέθηκαν καταχωρημένα στην σημερινή βάση του 
Δήμου. Αρα αφορούν ΝΕΟΥΣ οφειλέτες, οι οποίοι δεν έχουν σήμερα καμία άλλη ενεργή χρέωση 
από άλλο Τέλος, στον Δήμο Ηρακλείου. 

4. Δυνατότητα για ΜΑΖΙΚΗ δημιουργία στην Κύρια Βάση του Δήμου, όλων των παραπάνω 
οφειλετών με τα νέα ΑΦΜ 

5. Λίστες με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία που αφορούν τα περίπου 11.000 Υδρόμετρα / Παροχές 
άρδευσης. 

 

12. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΘΑΝΟΝΤΩΝ 
- Το νέο διακριτό Module «Κληρονόμοι Θανόντων» θα «ενσωματωθεί» στην καθημερινή λειτουργία 

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
- Θα έχει μεν «Αυτοτέλεια», όσον αφορά τις Πληροφορίες, τα Σταθερά, αλλά και τα Οικονομικά 

δεδομένα που θα περιέχονται σε αυτό. Ταυτόχρονα όμως θα έχει απόλυτη συμβατότητα και «συν-
λειτουργία» με το σημερινό Κύκλωμα των Οφειλετών του Δήμου. 

- Βελτίωση - Επέκταση της πληροφόρησης, σχετικά με τον Θανόντα Οφειλέτη του Δήμου. 
- Καταχώρηση Στοιχείων Κληρονόμων για κάθε Θανόντα. 
- Δίδεται βάρος στην Πληρότητα των δεδομένων για κάθε Κληρονόμο (Σχέση με Θανόντα, 

Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Στοιχεία Κατοικίας, Ποσοστό Συμμετοχής κλπ). 
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- Εάν κάποιος Κληρονόμος είναι ΗΔΗ καταχωρημένος Οφειλέτης στο αρχείο του Δήμου, θα γίνεται 
αυτόματα «συσχέτιση» και «αντιστοίχηση» του με τον Θανόντα. Αν ΟΧΙ, τότε θα δημιουργείται 
Νέα Καρτέλα Οφειλέτη, με την «μόνιμη ένδειξη» ότι είναι «Κληρονόμος με ποσοστό πχ 50% του 
συγκεκριμένου Θανόντα» 

- ΠΡΑΚΤΙΚΑ λοιπόν Κάποιος Οφειλέτης του Δήμου Ηρακλείου θα πρέπει να μπορεί να συσχετιστεί 
με «μεγαλύτερο εύρος Χρεώσεων», ήτοι : 

1. Τις πχ «Χρεώσεις 1 και 2», που είναι καθαρά δικές του, αφού η Αρχική Βεβαίωση έγινε στο δικό 
του όνομα και ΑΦΜ 

2. Τις πχ «Χρεώσεις 3 και 4», που του μεταφέρθηκαν, λόγω του ότι είναι Κληρονόμος κατά 50% του 
Θανόντα ΧΧΧΧΧΧ. 

3. Τις πχ «Χρεώσεις 5 και 6», που του μεταφέρθηκαν, λόγω του ότι είναι Κληρονόμος κατά 25% της 
Θανούσης ΨΨΨΨΨ. 

- Πλήθος ΝΕΩΝ πληροφοριακών Εκτυπώσεων, όπως : 
1. Λίστα Θανόντων Οφειλετών Δήμου με τα στοιχεία Θανάτου. 
2. Λίστα Κληρονόμων των Θανόντων με τα πλήρη στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Κατοικία, 

Ποσοστό Κληρονομιάς κλπ.) 
3. Λίστα με τα Οφειλόμενα σήμερα Ποσά ανά Θανόντα 
4. Λίστα με τα Οφειλόμενα σήμερα Ποσά ανά Κληρονόμο. 
- Τροποποίηση των Ατομικών Ειδοποιητηρίων, ώστε να είναι σαφές ποιες οφειλές αφορούν τον 

«Υπόχρεο Πληρωμής», ο οποίος παραλαμβάνει το Ειδοποιητήριο και ποιες οφειλές του ήρθαν με 
την ιδιότητα του Κληρονόμου για συγκεκριμένο / συγκεκριμένους Θανόντες. Η μορφή του 
ειδοποιητηρίου, σε συνεννόηση με τον Δήμο. 

- Ριζική αλλαγή στην «Διαχείριση» των Απλήρωτων Χρεώσεων, αφού :  α) ναι μεν η Αρχική 
Βεβαίωση θα ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ στον αρχικό οφειλέτη, ακόμα και εάν έχει αποθάνει, αλλά  β) η 
διεκδίκηση της είσπραξης με όλα τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία σχετικά με Επιδιώξεις 
Είσπραξης ή Κατασχέσεις ή Ειδοποιήσεις κλπ., θα γίνεται στο όνομα του εκάστοτε Κληρονόμου. 

- Δυνατότητα απεριόριστων «μεταφορών» απλήρωτων Χρεώσεων από τον Θανόντα στον εκάστοτε 
Κληρονόμο του : 

1. Μεταφέρονται απλήρωτες χρεώσεις από τον «Παππού»,  στον «Υιό του», μετά τον Θάνατο του. 
2. Μεταφέρονται οι απλήρωτες χρεώσεις του «Υιού», προς τον «Εγγονό», μετά τον θάνατο του. 
3. Φυσικά όταν εξοφληθεί 100% το αρχικό ποσό βεβαίωσης, μαζί με τις εκάστοτε αναλογούσες 

προσαυξήσεις, τότε «σταματάει οριστικά» αυτή η αλυσίδα χρεώσεων από «Θανόντα» σε 
«Κληρονόμο» 

- Δυνατότητα Αποθήκευσης όλων των Σκαναρισμένων Σχετικών με το κύκλωμα αυτό, Εγγράφων. 
Ενδεικτικά : 

1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 
2. Πιστοποιητικά Εγγυτέρων Συγγενών 
3. Έντυπα σχετικά με την Διαθήκη και την αποδοχή της 
4. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, σχετίζεται με την συγκεκριμένη Αλυσίδα : «Θανόντας --→   

Κληρονόμοι» 
- Αντίστοιχη δημιουργία Κυκλώματος → «Νόμιμοι Εκπρόσωποι Εμπορικών Εταιρειών, που 

διέκοψαν της λειτουργία τους». Με την ίδια φιλοσοφία που αναφέρθηκε παραπάνω, ήτοι : 
1. Έστω το ΑΦΜ «999999999» μιας εταιρείας, η οποία είναι καταχωρημένη στο αρχείο Alfaoik της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, και η οποία οφείλει διάφορα Τέλη 
2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μορφής «διακοπής» της λειτουργίας της, θα μπορούν να 

καταχωρηθούν οι αντίστοιχοι «Κληρονόμοι» των Οφειλών της. Είτε είναι μόνον ένας (πχ ο 
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας), είτε είναι περισσότεροι με τα αντίστοιχα ποσοστά Συν-
ιδιοκτησίας της εταιρείας. 

3. Εάν κάποιο Φυσικό Πρόσωπο από τους «Κληρονόμους» των οφειλών του Νομικού Προσώπου, 
ΔΕΝ έχει καρτέλα Οφειλέτη στον Δήμο, θα ανοίγεται αυτόματα μία ΝΕΑ καρτέλα Οφειλέτη του 
Δήμου. 
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13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Φορητή Συσκευή Απογραφών-Παραλαβών (2 τεμάχια)  
Λειτουργικό: Android OS  
Μνήμη (RAM/ROM): 2 GB/32 MB 
Επεξεργαστής: 8πύρηνος 
Ανάλυση Οθόνης: 1600 x 720 pixels 
Μπαταρία 5000mAh  
Κάμερα (πίσω/μπροστά): 13 MP/5 MP 
Δίκτυο: 4G 
 
Φορητή Συσκευή Barcode Reader (2 τεμάχια) 
ANDROID 9.1,  
5.7” high definition display 
Επεξεργαστής: 8πύρηνος 
Υποστηρίζει WIFI, BL, 4G, 
integrated with a 2D scan engine  
Κάμερα (πίσω/μπροστά) 
Ανθεκτικό σε πτώση από 1.5μ.  
Ανθεκτικό σε βιομηχανικές συνθήκες  
PISTOL GRIP 

 
Κεντρικό Λογισμικό Mobile Τερματικών Απογραφών-Παραλαβών: (1 χρήστης) 

Έτοιμος Μηχανισμός Σύνδεσης με υπάρχον ERP (Softone). 
Εγκατάσταση Τοπικά (σε PC), σε Server στο LAN, ή στο Web. 
Λειτουργία σε browser, ώστε να είναι ανεξάρτητο από το OS των χρηστών. 
Χρήστες Παραμετροποιήσιμοι από τον χειριστή. 
Παραστατικά Παραμετροποιήσιμα από τον χειριστή. 
Αποθήκες Παραμετροποιήσιμες από τον χειριστή. 
Πεδία <<ERP CODE>> σε Αποθήκες και Τύπους Παραστατικών για την εύκολη ανταλλαγή στοιχείων 
με το ERP. 
Εισαγωγή δεδομένων από ειδική οθόνη PasteInData, από Text(CSV), Excel File (xlsx),  ή από XML 
data. 
Εξαγωγή Δεδομένων σε txt(CSV) και XML,  ή Excel File (xlsx). 
Διαχείριση ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ που μπορεί να βρεθούν κατά την καθημερινή λειτουργία. 
Διαχείριση (τουλάχιστον) των παρακάτω τύπων παραστατικών:  Απογραφή, Παραλαβή από      
προμηθευτή, Παραγγελία σε προμηθευτή, Ενδοδιακίνηση, Καταστροφές, Ληγμένα, Επιστροφή από 
πελάτη, Packing για Πελάτη. 
Δυνατότητα  εισαγωγής από το ERP παραστατικών προς επεξεργασία (πχ Packing για πελάτες). 
 

Λογισμικό Mobile Τερματικών Απογραφών-Παραλαβών:  (2 χρήστες) 
Εύκολο και απλό στην λειτουργία. 
Δυνατότητα Ανταλλαγής δεδομένων με το Κεντρικό Λογισμικό μέσω Wifi και 4G (Εφόσον     
υποστηρίζεται από  τη συσκευή). 
Χρήστες Με κωδικούς. 
Επιλογή Αποθήκης στην οθόνη του Χρήστη. 
Δυνατότητα Αλλαγής  Αποθήκης στην οθόνη του Παραστατικού. 
Δυνατότητα Διόρθωσης ή Συμπλήρωσης Στοιχείων Παραστατικών. 
Δυνατότητα Διαγραφής  Παραστατικών. 
Αναζήτηση Ειδών Βάσει Barcode ή Περιγραφής. 
Δυνατότητα Καταχώρησης Αξίας στην γραμμή Παραστατικού. 
Δυνατότητα Καταχώρησης Σημείου αποθήκευσης (Ράφι) στην γραμμή Παραστατικού. 
Δυνατότητα Καταχώρησης Παρτίδας (Lot Code) στην γραμμή Παραστατικού. 
Δυνατότητα Καταχώρησης Σχολίων Χρήστη στο Παραστατικό. 
Δυνατότητα Καταχώρησης Σχετικού Παρ. στο Παραστατικό. 
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Δυνατότητα Διόρθωσης (EDIT) Γραμμής παραστατικού. 
Δυνατότητα Διαγραφής  (DELETE) Γραμμής παραστατικού. 
 
 
Διαχείριση ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ που μπορεί να βρεθούν κατά την καθημερινή λειτουργία. 
Διαχείριση (τουλάχιστον) των παρακάτω τύπων παραστατικών:  Απογραφή, Παραλαβή από  
προμηθευτή, Παραγγελία σε προμηθευτή, Ενδοδιακίνηση, Καταστροφές, Ληγμένα, Επιστροφή από 
πελάτη, Packing για Πελάτη. 
Δυνατότητα  εισαγωγής από το Κεντρικό Λογισμικό παραστατικών προς επεξεργασία (πχ Packing για 
πελάτες). 
Να υποβληθούν σχετικές οθόνες (printScreens) . 
 

Λογισμικό Διασύνδεσης Τερματικών Συσκευών με την Βάση του Δήμου 
 

Υπηρεσίες Διασύνδεσης 
Όλες οι Υπηρεσίες Διασύνδεσης τερματικών Συσκευών με την Εφαρμογή της Αποθήκης του Δήμου 

 
 

14. Επέκταση συσκευών και λογισμικού διαχείρισης εργασιών Δημοτικής Αστυνομίας 

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αναγκών του για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 
των εργασιών της βεβαίωσης των παραβάσεων και την ηλεκτρονική διαχείριση περιστατικών για τις 
αυτοψίες που διενεργούνται από την Δημοτική Αστυνομία έχει προμηθευτεί με διαγωνισμό τον αναγκαίο 
εξοπλισμό και το λογισμικό.  
Μετά την προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου και την 
αποδοτική λειτουργία των συστημάτων αυτών, η Υπηρεσία έκρινε αναγκαία την προμήθεια επιπλέον 
αδειών χρήσης των συστημάτων και την επέκταση τους με την δυνατότητα χρέωσης και ειδικού 
προστίμου εκτός ΚΟΚ 
 

1. Κεντρικού Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης e-Tickets   (Επέκταση 1 θέση εργασίας) 

Επέκταση Κεντρικού λογισμικού διαχείρισης βάσης e-Tickets 

•Περιβάλλον απλό και ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη. 

•Γρήγορη καταχώρηση και έκδοση βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

•Γρήγορη καταχώρηση και έκδοση βεβαίωσης παράβασης Έκδοση βεβαιώσεων παράβασης για μη 
πληρωμή τέλους στάθμευσης ορισμένο από τον δήμο. 

•Βάση με τις οδούς τα χρώματα και τις μάρκες των αυτοκινήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
γρήγορη και 
μοναδική καταχώρηση και όχι πολλές εκδοχές του ίδιου αντικειμένου (π.χ. Μαύρο και ΜΑΥΡΟ θα 
υπάρχει 
μόνο ένα ΜΑΥΡΟ). 

•Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών για επιβεβαίωση της παράβασης, με εκτύπωση σε 
υδατογράφημα 
πάνω στην φωτογραφία του αριθμού κλήσης για μοναδική ταυτοποίηση. 

•Καταχώρηση των στοιχείων είτε μέσω GPRS εάν έχει στηθεί VPN είτε απλά μέσω WiFi με το 
πάτημα 
ενός κουμπιού με την επιστροφή του δημοτικού υπαλλήλου/αστυνομικού. 

•Ορισμός και έλεγχος λειτουργικών παραμέτρων λογισμικού φορητών τερματικών. 

•Διαχείριση δημοτικών υπαλλήλων και προνομίων χρηστών. 

•Σύνδεση με ενδιάμεση βάση Alfaware αλλά και με Οικονομική για φόρτωση στοιχείων 
οφειλετών. 

•Αναζήτηση και εκτύπωση κλήσεων και φωτογραφιών. 

•Κάλυψη της κατηγορίας των ενοικιαστικών, τα οποία παρακολουθούνται ειδικά, με ειδική 
εκτύπωση 
ανά εταιρεία για να ειδοποιούνται άμεσα οι εταιρείες ενοικιαστικών 
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•Στατιστικά και αναφορές εκδοθέντων κλήσεων. 

•Πιστοποιημένη, πλήρης διασύνδεση με το μηχανογραφικό σύστημα Δήμων της Alfaware ΑΕ για 
αποστολή εκδοθέντων κλήσεων και για περαιτέρω διαχείριση και επικοινωνία με ΕΛΤΑ και ΚΕΠΥΟ. 

•Έκδοση αναφορών βάρδιας των δημοτικών αστυνομικών με στοιχεία των κλήσεων και γενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη βάρδια τους. 

•Καταχώρηση πινακίδων ενοικιαστικών κατά εταιρεία και διασταύρωσή τους κατά την λήψη για 
άμεση 
αποστολή e-mail σε εταιρεία ενοικιαστικών με την λήψη της κλήσης στο δήμο. 

•WEB Services για σύνδεση με κινητή συσκευή Android με το λογισμικό και με τις βάσεις 
δεδομένων. 

2. Επέκταση Συστήματος Κλήσεων ΚΟΚ & Πάρκινγκ σαν δημοτικό τέλος e-Tickets CE (Επέκταση 4 

θέση εργασίας) 

1. Περιβάλλον απλό και ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη. 

2. Ανεπτυγμένο σε λειτουργικό Android, του πιο δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος στον 

κόσμο για φορητές συσκευές 

3. Γρήγορη καταχώρηση και έκδοση βεβαίωσης παράβασης Έκδοση βεβαιώσεων παράβασης 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

4. Γρήγορη καταχώρηση και έκδοση βεβαίωσης παράβασης Έκδοση βεβαιώσεων παράβασης 

για μη πληρωμή τέλους στάθμευσης ορισμένο από τον δήμο. 

5. Βάση με τις οδούς τα χρώματα και τις μάρκες των αυτοκινήτων, να εξασφαλίζει γρήγορη και 

μοναδική καταχώρηση και όχι πολλές εκδοχές του ίδιου αντικειμένου (π.χ. Μαύρο και ΜΑΥΡΟ 

θα υπάρχει μόνο ένα ΜΑΥΡΟ). 

6. Εκτύπωση σε μία σελίδα όλης της βεβαίωσης από ασύρματο θερμικό εκτυπωτή βαριάς 

χρήσης. 

7. Εκτύπωση QR-Code πάνω στην κλήση για γρήγορη εισαγωγή δεδομένων στην βάση της 

Alfaware. 

8. Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών για επιβεβαίωση της παράβασης, με εκτύπωση σε 

υδατογράφημα 

πάνω στην φωτογραφία του αριθμού κλήσης για μοναδική ταυτοποίηση. 

9. Δυνατότητα αποστολής των στοιχείων των εγγραφών στο κεντρικό σύστημα του δήμου 

μέσω 

ασύρματου δικτύου είτε μέσω GPRS με ασφάλεια, χωρίς να κρατούνται στο Cloud. 

3. Module Βεβαιώσεων Παράβασης Πολίτη εκτός ΚΟΚ με επιλογή Κλήσεις Πεζών για e-Tickets. 

Ειδικός τύπος παράβασης για πεζούς (έκτακτα μέτρα) όπως: 

• Κλήσεις λόγω Απαγόρευσης Κυκλοφορίας 

• Πρόστιμο μάσκας 

• Πώληση προϊόντων μετά τα μεσάνυχτα 
Ή ότι άλλη ανάγκη χρειαστεί.   
Ενημέρωση χρεώσεων στην οικονομική υπηρεσία, όταν εγκριθούν. 

4. Εφαρμογή φορητών τερματικών διαχείρισης περιστατικών για αυτοψίες Δημοτικής Αστυνομίας 

(Επέκταση 9 θέσεις εργασίας) 

Η δημοτική αστυνομία δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό καταγγελιών για περιστατικά που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων της. Συνήθως είναι άμεση η ανάγκη παρέμβασης από το αρμόδιο όργανο που βρίσκεται σε 
υπηρεσία κοντά στο συγκεκριμένο σημείο του περιστατικού. Η αντιμετώπιση όλων αυτών των 
περιστατικών, έγκαιρα και σωστά, καλύπτει μεγάλο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας της 
υπηρεσίας. Η Δημοτική Αστυνομία έχει εντάξει στο μηχανογραφικό της σύστημα, εφαρμογή για τις 
αυτοψίες που διενεργεί επιτόπου για όλες τις καταγγελίες των δημοτών. 
Η εφαρμογή αποτελείται από το Κεντρικό Λογισμικό Διαχείρισης και την αντίστοιχη, διασυνδεδεμένη 
εφαρμογή για φορητές συσκευές (smartphones), για χρήση και αξιοποίηση από τον εξοπλισμό, σε 
διακομιστές και φορητές συσκευές, που ήδη χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία. Υπάρχει αμφίδρομη 
επικοινωνία των δύο εφαρμογών σε προκαθορισμένα τμήματα λειτουργικότητας.  
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Το σύστημα κάνει χρήση και αξιοποίηση των ασύρματων δικτύων του Δήμου και όπου είναι αναγκαίο, των 
υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. 
 
Είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα Android και με την εφαρμογή καταχώρησης Κλήσεων της 
Δημοτικής Αστυνομίας. 

1. Άμεση ενημέρωση από το κεντρικό σύστημα για κάθε νέα αναγγελία περιστατικού 
2. Συνεχής ενημέρωση αρμοδίου δημοτικού υπαλλήλου από λίστα εκκρεμοτήτων (ανοικτά 

περιστατικά) TO-DO-LIST. 
3. Γρήγορη καταχώρηση στοιχείων αυτοψίας με προ-συμπληρωμένες τιμές πεδίων και έτοιμες λίστες 

προκαθορισμένων παραβάσεων. Περιγραφικά πεδία για σημειώσεις. 
4. Λήψη φωτογραφιών σχετικά με το περιστατικό 

 
5. Φορητών Ηλεκτρονικών Συσκευών (PDA) 

Βασικά Χαρακτηριστικά Συσκευής  

Τύπος Κινητού: Dual SIM SmartPhone  

Λειτουργικό Σύστημα Android 

Επεξεργαστής & Μνήμη 

• Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή: 4+4 Πυρήνες CPU @ 2,2 GHz (Kirin 710) 

• 4 GB RAM 

• 128 GB ROM 
Card Slot Ναι, shared 

Μέγεθος Οθόνης 6,15" 

Ανάλυση 2312 x 1080 pixels - Touch screen 

Βασική Κάμερα 

Τριπλή Πίσω Κάμερα 

• Ανάλυση Βασικής Κάμερας 48 MP  

• Ανάλυση Δεύτερης Βασικής Κάμερας 8 MP  

• Ανάλυση Τρίτης Βασικής Κάμερας 2 MP 
Flash  

Selfie Κάμερα 

• Ανάλυση Selfie Κάμερας 24 MP 
Δίκτυο Σύνδεσης 4G 

Συνδεσιμότητα 3.5mm Jack, Bluetooth, USB-C, Wi-Fi 

Μπαταρία Χωρητικότητα 3340 mAh, μη αποσπώμενη 

Δακτυλικό Αποτύπωμα Πίσω Πλευρά 

Επιπρόσθετα αξεσουάρ που σας προσφέρουμε για την συσκευή: Θήκη τύπου Wallet/FlipBook και 

Προστατευτικό οθόνης 

 

6. Φορητών Θερμικών Εκτυπωτών  

ΕΙΔΟΣ : Φορητός θερμικός εκτυπωτής 

Τεχνική Περιγραφή  

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Φορητός θερμικός εκτυπωτής 
2. Σύνδεση   USB, Bluetooth 
3. Μπαταρία    Lion 4.900mAh 
4. Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 4.1” /105 χιλιοστά 
5. Ταχύτητα εκτύπωσης  5”/127 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο  
6. Αντοχή   IP-54 και 2 μέτρα πτώση σε τσιμέντο 
7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

• Φορτιστής εκτυπωτή EU AC Adapter Charger battery 

8. ΕΓΓΥΗΣΗ   Ένα (1) έτος. 
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ΟΜΑΔΑ Γ: Περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών 

1. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  
CPV: 30232110-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.  ΝΑΙ 

2  Να προσφερθεί εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης μέγιστου μεγέθους 
σελίδας Α4, τεχνολογίας laser η LED 

 ΝΑΙ 

3  Ταχύτητα εκτύπωσης   >= 50 σελίδων  
ανά λεπτό 

4  Χρόνος πρώτης εκτύπωσης  <= 6 
δευτερόλεπτα 

5  Χρόνος προθέρμανσης κατά την εκκίνηση   <= 1 λεπτό 

6  Χρόνος προθέρμανσης από κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. <= 20 
δευτερόλεπτα 

7  Ανάλυση Εκτύπωσης >= 1200 x 1200 
dpi  

8  Διασύνδεση μέσω  θύρας δικτύου 10/100/1000 baseT και Wireless LAN 
802.11b/g/n και USB 

 ΝΑΙ 

9  Γλώσσες εκτυπωτή τουλάχιστον PCL5e, PCXL, Postscript 3 Emulation, 
XPS, Epson FX, IBM PPR  ΝΑΙ  

10  Υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα Windows 10 / windows 8 (32-bit & 64-
bit) / Linux/Unix 

 ΝΑΙ  

11  Χωρητικότητα βασικού δίσκου  500 φύλλα 80 
gsm.  

12  Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας δικτύου: TCP/IPv4&v6, Net Bios 
over TCP, SMTP, HTTP, HTTPS, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, IPP, IPPS, BOOTP, 
DDNS, WINS, UPnP, SNTP, IGMP, IGMPv2, ICMP, IMCPv6, LPR, Port9100, FTP, 
Telnet, Bonjour, LLTD, Web Service on Devices. 

 

13  Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας ασύρματου δικτύου: Wireless LAN 
Protocol (IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, Infrastructure Mode, WEP, 
WPA(TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, Open system authentication, 
Shared key authentication, IEEE802.1x authentication) 

 

14  Βοηθητικός δίσκος πολλαπλών χρήσεων  100 φύλλων 80 
gsm.  

15  Δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας εισόδου  2.000 φύλλα 80 
gsm επιπλέον.  

16  Υποστηριζόμενα μεγέθη σελίδας  A4, B5, A5, A6  

17  Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου   64-220 gsm 

18  Ενσωματωμένη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης ΝΑΙ 

19  Ενσωματωμένη μνήμη 256MB με δυνατότητα τουλάχιστον να διπλασιαστεί.  ΝΑΙ  

20  Δυνατότητα προσθήκης σκληρού δίσκου  ΝΑΙ 

21  Πιστοποιήσεις τουλάχιστον κατά CE Mark, Energy Star.  Να αναφερθούν. 

22  To toner και το drum που θα συνοδεύουν τον εκτυπωτή να είναι διάρκειας 70.000 σελίδων  

 ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

23  Απόκριση την επόμενη ημέρα για διάγνωση και επιδιόρθωση (on site) από 
τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή .  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, που να το πιστοποιεί. 

 ΝΑΙ  

24  Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης: ≥3 έτη.    ΝΑΙ  
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Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, που να το πιστοποιεί. 

25  Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο  ΝΑΙ  

 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
CPV: 30232110-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.  ΝΑΙ 

2  Να προσφερθεί εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης μέγιστου μεγέθους 
σελίδας Α4, τεχνολογίας laser η LED 

 ΝΑΙ 

3  Ταχύτητα εκτύπωσης   >= 40 σελίδων  
ανά λεπτό 

4  Χρόνος πρώτης εκτύπωσης  <= 5 
δευτερόλεπτα 

5  Χρόνος προθέρμανσης από κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. <= 20 
δευτερόλεπτα 

6  Ανάλυση Εκτύπωσης >= 1200 x 1200 
dpi  

7  Διασύνδεση μέσω  θύρας δικτύου 10/100/1000 baseT και USB  ΝΑΙ 

8  Γλώσσες εκτυπωτή PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3 
emulation, XPS, PDF(v1.7) 

 ΝΑΙ  

9  Υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα Windows 10 / windows 8 (32-bit & 64-
bit) / Linux/Unix 

 ΝΑΙ  

10  Χωρητικότητα βασικού δίσκου  250 φύλλα 80 
gsm.  

11  Βοηθητικός δίσκος πολλαπλών χρήσεων  100 φύλλων 80 
gsm.  

12  Δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας εισόδου  τουλάχιστον 500 
φύλλα 80 gsm 

επιπλέον.  

13  Υποστηριζόμενα μεγέθη σελίδας  τουλάχιστον  
A4, B5, A5, A6  

14  Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου   τουλάχιστον  
64-120 gsm 

15  Ενσωματωμένη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης ΝΑΙ 

16  Ενσωματωμένη μνήμη 3GB  ΝΑΙ  

17  Πιστοποιήσεις τουλάχιστον κατά CE Mark.  Να αναφερθούν. 

18  To toner και το drum που θα συνοδεύουν τον εκτυπωτή να είναι διάρκειας 22.000 σελίδων  

 ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

19  Απόκριση την επόμενη ημέρα για διάγνωση και επιδιόρθωση (on site) από 
τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή .  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, που να το πιστοποιεί. 

 ΝΑΙ  

20  Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης: ≥3 έτη.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, που να το πιστοποιεί. 

  ΝΑΙ  

21  Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο  ΝΑΙ  

 

3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
CPV: 30232150-0 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Μέγεθος μνήμης: >= 1GB 
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2  Μέγεθος εκτύπωσης 36”, 914mm 

3  Χρόνος εκτύπωσης: γραμμικό σχέδιο 
(οικονομική λειτουργία, απλό χαρτί A1) : 

<=25 sec / page 

4  Ταχύτητα εκτύπωσης: γραμμικό σχέδιο 
(οικονομική λειτουργία, απλό χαρτί A1) : 

>=81 pprh 

5  Ποιότητα εκτύπωσης: (βέλτιστη) >= 2400 x 1200 optimised dpi 

6  Πάχος γραμμής , ελάχιστο: <= 0.02 mm 

7  Ακρίβεια γραμμής: <= +/- 0.1% 

8  Τεχνολογία εκτύπωσης Inkjet 

9  Αριθμός δοχείων μελανιού: 4 Dye-based (C, M, Y); pigment-based (mK) 

10  Χειρισμός χαρτιού τροφοδότης φύλλων, τροφοδότης ρολού,δίσκος 
χαρτιού εισόδου (paper tray) 
αυτόματος κόφτης χαρτιού, θήκη υποδοχής 
εκτυπωμένων σχεδίων (media bin) 

11  Χαρτί, διαστάσεις : Roll: 279 to 914 mm (11 to 36 in) 
Sheet: 210 x 279 to 914 x 1897 mm (8.3 x 11 to 36 
x 74.7 in) 
Standard sheet: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E) 

12  Χαρτί, πάχος :    >= 0.3 mm 

13  Ταχύτητα σάρωσης: Color:  >= to 3.81 cm/sec (1.5 in/sec) 
Grayscale:  >= to 11.43 cm/sec (4.5 in/sec) 

14  Μέγιστο πάχος χαρτιού για σάρωση: >= 0.8 mm 

15  Μέγιστο μήκος σχεδίου Α0 για σάρωση: >= 2.65 m 

16  Συνδεσιμότητα:  Gigabit Ethernet, WiFI, USB 2.0 

17  Πιστοποιήσεις εξοπλισμού Συμμόρφωση EU EMC Directive, 
Environmental ENERGY STAR; WEEE; RoHS (EU), 
REACH, 
EPEAT Silver, LVD & EN 60950-1 

18  Περιλαμβάνεται: βάση εκτυπωτή και καλάθι συλλογής, καλώδια 
τροφοδοσίας, 1 πλήρης σειρά μελανιών >= 130ml 
έκαστο, οδηγοί για Windows 

19  Εγγύηση: 5 έτη onsite με ανταπόκριση την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα 
Να υπάρχει βεβαίωση κατασκευαστή που να το 
πιστοποιεί. 

 

4. ΣΑΡΩΤΗΣ  
CPV:30216110-0 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Κατασκευαστής/Μοντέλο Να αναφερθεί 

2  Υποστηριζόμενα Λειτουργικά συστήματα 
Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, 

macOS, Linux (Ubuntu) 

3  Sensor type Automatic Document Feeder (ADF) 

4  Scanning modes Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome 

5  Image sensor type 
Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, 

back x 1) 

6  Light source White LED Array x 2 (front x 1, back x 1) 

7  Multifeed detection 
Ultrasonic multi-feed detection sensor x 1, Paper 

detection sensor 

8  Document size  Maximum 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) 
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9  Document size Minimum 50.8 x 54 mm (2 x 2.13 in.) (Landscape / Portrait) 

10  Long paper scanning 216 x 5,588 mm (8.5 x 220 in.) 

11  Paper weight (Thickness): Paper 
27 to 413 g/m2 (7.2 to 112 lb.) 

A8 size: 127 to 209 g/m2 (34 to 56 lb.) 

12  Paper weight (Thickness): Plastic Card 1.4 mm or less 

13  Scanning speed (A4, Portrait) Color 
Simplex: 40 ppm (200/300 dpi),  
Duplex: 80 ipm (200/300 dpi) 

14  Scanning speed (A4, Portrait) Grayscale 

 Scanning speed(A4, Portrait) Monochrome 

 ADF Capacity 80 Sheets (A4: 80 g/m2 or 20 lb) 

 
Ενδύκνειται για χρήση με φόρτο ημερήσιας 
σάρωσης περίπου 6.000 φύλλων 

ΝΑΙ 

15  Background colors White / Black (Selectable) 

16  Οπτική ανάλυση 600 dpi 

17  

Ανάλυση Εξόδου: 50 to 600 dpi 

Color (24-bit), Grayscale (8-bit), Monochrome 
(1-bit) 

(adjustable by 1 dpi increments), 1200 dpi (driver) 

18  format εξόδου σε έγχρωμο 24-bit 

19  format εξόδου σε κλίμακα του γκρι 8-bit 

20  format εξόδου  σε μονόχρωμο 1-bit 

21  Internal video processing 1,024 levels (10-bit) 

22  Interface USB 2.0 / USB 1.1 

23  Connector shape B type 

24  Image processing functions 

Multi image output, Automatic color detection, 
Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), 

Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Halftone, De-
Screen, Emphasis, Color cleanup, Dropout color 
(None / Red / Green / Blue / Saturation), sRGB 

output, Hole punch removal, Index tab cropping, 
Split image, De-Skew, Edge correction, Vertical 

streaks reduction, Automatic page size detection 

25  

Να περιλαμβάνει λογισμικό σάρωσης του 
κατασκευαστή του scanner με δυνατότητες 
Barcode Recognition, Document Separation 
και OCR χωρίς επιπλέον χρέωση (κτήσης και 
συντήρησης στα επόμενα έτη) 

NAI να αναφερθεί 

26  

Να έχει την δυνατότητα προσθήκης ειδικού 
εκτυπωτή οπισθογράφησης (imprinter) του 
ίδιου κατασκευαστή. Να αναφερθεί το 
σχετικό part number. 

ΝΑΙ 

27  
Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο 

NAI 

28  
Να προσφερθεί με 3 έτη εγγύηση 
κατασκευαστή. Να υπάρχει σχετική δήλωση 
του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί. 

NAI 

 

 
5. ΣΑΡΩΤΗΣ  
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CPV:30216110-0 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) ΝΑΙ 

2  Οπτική Ανάλυση 600 dpi 

3  Τύπος αισθητήρα σάρωσης Colour CIS x 2 

4  Σάρωση μονής και διπλής όψης (simplex & duplex) ΝΑΙ 

5  Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης από Α8 έως και Α4 ΝΑΙ 

6  Δυνατότητα σάρωσης long paper >3 m 

7  Δυνατότητα σάρωσης εγγράφων βάρους από 50g/m2 έως 209 g/m2 ΝΑΙ 

8  Χωρητικότητα τροφοδότη σε Α4, 80 g/m2 50 σελίδες 

9  Διασύνδεση (Interface) USB 3.2 Gen 1  / USB 2.0 / USB 1.1 ΝΑΙ 

10  Διασύνδεση (Interface) Ethernet 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T ΝΑΙ 

11  Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης A4 300 dpi color >= 30 ppm 

12  Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης A4 300 dpi color >= 60 ipm 

13  Δυνατότητα έγχρωμης, γκρι και μονόχρωμης σάρωσης NAI 

14  Multi Feed Detection (Ultrasonic) ΝΑΙ 

15  
Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα: 
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows 
Server 2016  

ΝΑΙ 

16  
Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε λειτουργικό σύστημα Linux 
Ubuntu 

ΝΑΙ 

17  
Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε λειτουργικό σύστημα 
macOS 

ΝΑΙ 

18  Αντοχή Brake Roller, Pick Roller τουλάχιστον για 100.000 φύλλα ΝΑΙ 

19  

Αν τα προς σάρωση έγγραφα παρουσιάζουν τις κάτωθι ιδιαιτερότητες:  
• έχουν κολλημένες φωτογραφίες 
• είναι σκονισμένα 
• έχουν σχισμένες γωνίες 
• σε κάποιες σελίδες υπάρχουν παραμένοντες συρραφίδες 
• κάποιες σελίδες τσαλακωμένες 
• φέρουν στρογγυλή σφραγίδα μπλε χρώματος σε αρκετές σελίδες 
τότε η σάρωση των παραπάνω εγγράφων θα πρέπει να διεκπεραιώνεται 
χωρίς κανένα πρόβλημα.  

NAI 

20  Δυνατότητα σάρωσης πλαστικών καρτών πάχους έως 0.76 mm ΝΑΙ 

21  

Να υποστηρίζει όλες τις παρακάτω λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας:  
Multi image output, Automatic color detection, Automatic page size 
detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, 
SDTC, Error diffusion, Dither, 
De-Screen, Emphasis, Dropout color 
(None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Split 
image, De-Skew, Edge filler, Vertical streaks reduction, Digital endorser, 
Background pattern removal, Character thickness, Character 
augmentation, Character extraction 

ΝΑΙ 

22  
Να περιλαμβάνει λογισμικό σάρωσης του κατασκευαστή του scanner με 
δυνατότητες Barcode Recognition, Document Separation και Zonal OCR 
χωρίς επιπλέον χρέωση (κτήσης και συντήρησης στα επόμενα έτη) 

NAI να αναφερθεί 
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23  

Να περιλαμβάνει λογισμικό του  κατασκευαστή του scanner ώστε να είναι 
εφικτή η κεντρική διαχείριση των σαρωτών από μία κεντρική εφαρμογή 
για να ελέγχει την κατάσταση των αναλωσίμων τους, να ελέγχει την 
λειτουργική κατάσταση των σαρωτών, να ελέγχει την παραγωγικότητα 
τους, να κάνει firmware update 

NAI να αναφερθεί 

24  Οδηγοί λειτουργίας (drivers) ISIS & TWAIN NAI 

25  
Ενδύκνειται για χρήση με φόρτο ημερήσιας σάρωσης περίπου 4.500 
φύλλων 

NAI 

26  Να προσφερθεί με 3 έτη εγγύηση κατασκευαστή. Να υπάρχει σχετική 
δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

27  
Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και 
αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 

 

6. Βιντεοπροβολέας  
CPV: 38652120-7 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Τεχνολογία προβολής 3LCD 

2  
Φωτεινότητα σε έγχρωμη και λευκή εικόνα (Color light output & White light 
output)στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα 

>=3500 lm  

3  
Ώρες λειτουργίας της λάμπας:  στο υψηλότερο mode λειτουργίας του 
προβολέα (με μία ή περισσότερες λάμπες συνδυαστικά) 

>=3500 lm  

4  Λόγος Αντίθεσης 15000:1 ή καλύτερος Ναι 

5  Εγγενής Ανάλυση 
XGA, 1024 x 768 

4:3 

6  Throw ratio   1,48 - 1,77:1, 

7  Διόρθωση  Keystone 

Χειροκίνητο 
vertical: ± 30 °, 

Χειροκίνητο 
horizontal ± 30 ° 

8  Μέγεθος προβολης 30” to 300”  

9  Ηχείο 
5 W x 1 

(monaural) 

10  Διάρκεια λάμπας (σε κανονική λειτουργία) >=6000h 

11  Ψηφιακό zoom 1-1,2:1 

 Συνδεσιμότητα   

12  Είσοδοι βίντεο,υπολογιστή,ήχου και ελέγχου 

USB 2.0 Type A, 
USB 2.0 Type B, 
RS-232C, 
Wireless LAN 
IEEE 802.11b/g/n 
(optional), VGA 
in (2x), VGA out, 
HDMI in, 
Composite in, 
Component in 
(2x), RGB in (2x), 
Stereo mini jack 
audio out, Stereo 
mini jack audio in 
(2x), Ethernet 
interface (100 
Base-TX / 10 
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Base-T) 

 ΕΓΓΥΗΣΗ   

13  24 Μήνες Εγγύηση, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες ΝΑΙ 

 

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD 
CPV: 30233132-5 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων 5 Gbits/sec 

2  Χωρητικότητα 2 TB 

3  Σύνδεση USB 3.0 

4  ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη  

 

8. UPS 
CPV: 31154000-0 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Τύπος Stand-By 

2  Ισχύς 550VA 

3  Πρίζες  6 

4  ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη  

 

9. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΑΣ ΕΓΓΡΆΦΩΝ 
CPV: 30191400-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Τύπος κοπής     Strip Cut 

2  Ταυτόχρονη Κοπή 10 φύλλα 

3  Χωρητικότητα Κάδου 10 lt 

4  ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη  

 

10. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ 
CPV: 32552100-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Κεντρική διαχείριση και αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του ΙΡ 
τηλεφωνικού κέντρου που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου 

NAI 

2  Υποστήριξη εφαρμογών XML NAI 

3  
Δυνατότητα αναζήτησης χρήστη μέσω πρόσβασης σε καταλόγους LDAP NAI 

4  Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής τροφοδοσίας NAI 

5  Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE 803af Power 
over Ethernet 

NAI 

6  Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων NAI 

7  Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP NAI 

8  Υποστήριξη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας SIP NAI 

9  Yυποστήριξη δεύτερου πρωτοκόλλου σηματοδοσίας (να αναφερθεί) NAI 

10  Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα  801q, 801p και Type of Service (ToS) 
Marking 

NAI 

11  Υποστήριξη  Voice Activity Detection NAI 

12  Υποστήριξη Comfort Noise Generation NAI 

13  Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer)  NAI 
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14  Δυνατότητα συνδιάσκεψης με τον αριθμό μελών που υποστηρίζει το 
σύστημα εξυπηρετητή 

NAI 

15  Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης NAI 

16  Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες NAI 

17  Δυνατότητα προώθησης κλήσης υπό συνθήκες μη απάντησης και 
απασχολημένου 

NAI 

18  Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων κλήσεων NAI 

19  Δυνατότητα αναφοράς ποιοτικών στοιχείων φωνής (jitter, packet loss) σε 
πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια κλήσης 

NAI 

20  
Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα καλούντος, αριθμό καλούντος NAI 

21  Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργειών 4 

22  Δυνατότητα άμεσης εκτροπής κλήσης NAI 

23  Υποστήριξη Music on Hold (MoH) NAI 

24  Υποστήριξη Unicast MoH NAI 

25  Υποστήριξη Multicast MoH NAI 

26  Υποστήριξη αναμονής κλήσης NAI 

27  Υποστήριξη DTMF NAI 

28  Υποστήριξη distinctive ringing NAI 

29  Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης NAI 

30  Δυνατότητα σίγασης (mute) NAI 

31  Δυνατότητα στάθμευσης κλήσης (Call Park) NAI 

32  Κατάσταση κλήσης ανά γραμμή (Call Status per Line) NAI 

33  Υποστήριξη Call-Back σε κατάσταση απασχολημένου NAI 

34  Υποστήριξη Call-Back σε κατάσταση μη απάντησης NAI 

35  Δυνατότητα Call Pickup NAI 

36  Κατάλογος προσωπικών επαφών NAI 

37  Κατάλογος συστήματος NAI 

38  Δυνατότητα εμφάνισης κατάστασης (presence) των χρηστών στους 
καταλόγους συστήματος, εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων 
κλήσεων  

NAI 

39  Προγραμματιζόμενες ταχείες κλήσεις NAI 

40  Ρύθμιση έντασης ήχου NAI 

41  Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server NAI 

42  Δυνατότητα διαχείρισης της συσκευής εξ αποστάσεως μέσω ΗTTP και 
δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτής 

NAI 

43  Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής κεντρικά μέσω του 
εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων 

NAI  

44  Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού NAI 

45  Δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων ποιότητας φωνής (επιλογή μέσω 
πλήκτρου) 

NAI 

46  Δυνατότητα αλλαγής φόντου (οι επιλογές να καθορίζονται από το 
διαχειριστή) 

NAI 

47  Ανοιχτή συνομιλίας full duplex NAI 

48  Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής 6 

49  Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων NAI 

50  Δύο (2) θύρες Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base TX 
Η μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση με 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

NAI  

51  Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας Gigabit Ethernet NAI  

52  Ρυθμιζόμενο στήριγμα βάσης NAI  

53  Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών NAI  
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54  Πλήκτρο μεγάφωνου NAI  

55  Full-Duplex μεγάφωνο NAI  

56  Πλήκτρο ακουστικού NAI  

57  Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 300x200 

58  Ρύθμιση φωτεινότητας NAI 

59  Έγχρωμη οθόνη ΝΑΙ 

60  Υποστήριξη των codec G711, G729a, G722, iLBC NAI 

61  Υποστήριξη Image Authentication NAI  

62  Υποστήριξη File Authentication NAI  

63  Πιστοποίηση συσκευής με χρήση X.509v3 Certificates NAI  

64  Υποστήριξη Signaling encryption (TLS) NAI  

65  Υποστήριξη Media encryption SRTP NAI  

66  Δυνατότητα απενεργοποίησης του πλήκτρου πρόσβασης ρυθμίσεων NAI  

67  Δυνατότητα απενεργοποίησης Gratuitous ARP NAI  

68  Δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής ως σημείο διανομής λογισμικού 
αναβάθμισης (για την ελαχιστοποίηση απαίτησης πόρων δικτύου από τις 
γραμμές WAN και τον εξυπηρετητή TFTP) 

NAI 

69  Υποστήριξη Video Τηλεφωνίας (σε συνεργασία με εξωτερική camera) NAI 

70  ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη  

 

11. WEB CAMERA 
CPV: 30237240-3 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από 
τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 

2  Μέγ. ανάλυση 720p/30 fps 

3  Τύπος εστίασης  σταθερή εστίαση 

4  Τεχνολογία φακού  βασική 

5  Ενσωματωμένο μικρόφωνο  μονοφωνικό 

6  Οπτικό πεδίο 60° 

7  
κλιπ γενικής χρήσης προσαρμόζεται σε φορητούς υπολογιστές, οθόνες LCD 
ή monitor 

ΝΑΙ 

8  
Μήκος καλωδίου: 
 

1,5 m 

9  Συμβατό με Windows® 10 ή νεότερες εκδόσεις, Windows 8, Windows 7 NAI 

10  

Υποστηρίζει τη λειτουργία USB Video Device Class (UVC) macOS 10.10 ή 
νεότερες 
εκδόσεις 
Chrome OS™ 
Android™ v 5.0 ή 
νεότερες 
εκδόσεις 
Θύρα USB 
Πρόσβαση στο 
Internet 

11  Εγγύηση 2 έτη 
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 

1. Φωτοαντιγραφικό 
CPVS: 30121100-4 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης, 
αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ    A5 - A3 

3  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 7 δευτερόλεπτα 

4  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 1 συρτάρι ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α3 
χωρητικότητας 500 φύλλων,  και 1 βοηθητικό 
δίσκο (bypass)  100 φύλλων 

5  ΜΝΗΜΗ >=1 GΒ ΜΑΧ 3GB 

6  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-999 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

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

8  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=45 σελίδες/λεπτό A4  Α/Μ & COLOR 300 DPI 

9  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 600Χ600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο,  e-mail, FTP, 
SMB 

10  Μορφή αρχείων σάρωσης TIFF, JPEG, PDF 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

11  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 >= 25 σελίδες/λεπτό 

12  ΑΝΑΛΥΣΗ 1200x1200 dpi Α/Μ 

13  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

14  ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL5, PCL6  Postscript 3 (PS3) 

15  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ  Ethernet 10/100/1000TX & USB (2.0 ή 
καλύτερο) 

16  ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων, αφής 
- Επιθυμητή έγχρωμη, με Ελληνική γλώσσα  

17  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

18  Κύκλος τακτικού Service σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή (Να επισυνάπτεται 
Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου) 

≥ 300.000 εκτυπώσεις 

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 >15.000 σελίδων A4, λογισμικό 
εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα 
Windows 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 

ΝΑΙ 
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παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
εργοστασιακή συσκευασία 

20  ΕΓΓΎΗΣΗ Δύο (2) έτη  

 

2. Φωτοαντιγραφικό 
CPVS: 30121100-4 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης, 
αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2  ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 100.000 αντίγραφα Α4 

3  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 - A3 

4  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 5 δευτερόλεπτα 

5  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ >= 2 συρτάρια ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α3 
χωρητικότητας >=500 φύλλων και ένας 
βοηθητικός δίσκος (bypass)  >=100 φύλλων 

6  ΜΝΗΜΗ >=2GB 

7  ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ >=300GB 

8  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-999 

9  ZOOM 25%-400% ανά 1 βήμα 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

10  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 140 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

11  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=80 σελίδες/λεπτό μονή A4 color  

12  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 600Χ600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο,  e-mail, FTP, 
SMB 

13  Μορφή αρχείων σάρωσης TIFF, JPEG, PDF 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

14  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 >=40 σελίδες/λεπτό μονή A4 Α/Μ 

15  ΑΝΑΛΥΣΗ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 1200x1200 dpi 

16  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

17  ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL5, PCL6  Postscript 3 (PS3) 

18  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ  Ethernet 10/100/1000TX & USB (2.0 ή 
καλύτερο) 

19  ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων και χειρισμών, LCD 
αφής, έγχρωμη  
- Επιθυμητή Ελληνική γλώσσα  

20  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

21  Κύκλος τακτικού Service σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή (Να επισυνάπτεται 
Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου) 

≥ 550.000 εκτυπώσεις 

22  ΒΑΣΗ Εργοστασιακή τροχήλατη βάση 

23  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Δυνατότητα προσθήκης FAX 

24  TONER Αποδοτικότητας>=35.000 σελ. 

25  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

ΝΑΙ 
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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 >=35.000 σελίδων A4, λογισμικό 
εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα 
Windows 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 

26  ΕΓΓΎΗΣΗ Δύο (2) έτη  

 

3. Φωτοαντιγραφικό 
CPVS: 30121100-4 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης ή μελάνης, 
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 συρτάρια ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α3 
χωρητικότητας συνολικά >=700 φύλλων και 
ένας βοηθητικός δίσκος (bypass)  >=80 φύλλων 

5  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-999 

6  ZOOM 25%-400% ανά 1 βήμα 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

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

8  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=45 σελίδες/λεπτό A4 μονή A4 ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΜΟΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

9  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 600X600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

10  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΜΕΓΙΣΤΗ >=35 σελίδες/λεπτό μονή A4 Α/Μ 

11  ΑΝΑΛΥΣΗ 4800x1200 dpi ΕΓΧΡΩΜΗ 

12  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

13  ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL 

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

15  ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων και χειρισμών, LCD 
αφής, έγχρωμη  
- Επιθυμητή Ελληνική γλώσσα  

16  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

17  ΒΑΣΗ Εργοστασιακή τροχήλατη βάση 

18  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

ΝΑΙ 
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εργοστασιακή του συσκευασία και όχι 
αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε 
λειτουργία με ευθύνη του προμηθευτή.  
Επίσης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα 
από μία πλήρη σειρά χρωμάτων (Black, Cyan, 
Magenta, Yellow) γνήσια και επιπλέον από 
αυτά που συνοδεύουν την εργοστασιακή 
συσκευασία του απόδοσης τουλάχιστον 
20.000 σελίδων το κάθε ένα.   
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 

19  ΕΓΓΎΗΣΗ Πέντε (5) έτη ή 180.000 εκτυπώσεις Α4 χωρίς 
να συμπεριλαμβάνονται τα toner/μελάνια και 
το waste toner/ink box. 

 

4. Φωτοαντιγραφικό 
CPVS: 30121100-4 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης ή μελάνης, 
αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 – A4 

3  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ A/M ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 6 δευτερόλεπτα 

4  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ >= 1 συρτάρι ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α4 
χωρητικότητας συνολικά >=250 φύλλων και 
ένας βοηθητικός δίσκος (bypass)  >=100 
φύλλων 
Δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας εισόδου 
κατά τουλάχιστον 500 φύλλα 80 gsm επιπλέον. 

5  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-99 

6  ZOOM 25%-400% ανά 1 βήμα 

7  ΜΝΗΜΗ >=3GB 

8  ΜΈΣΗ ΜΗΝΙΑΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ  >=5.000 σελίδες 

9  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Χωριστό toner-drum 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

10  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 50 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

11  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=9 σελίδες/λεπτό A4 A4 ΕΓΧΡΩΜΗ  
>=27 σελίδες/λεπτό A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 

12 δ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΙΓΡΑΦΗΣ  >=37 σελίδες/λεπτό 

13  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 600X600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο 

14  Μορφή αρχείων σάρωσης S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, High 
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compression PDF,  BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, 
WMF, EMF 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

15  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΜΕΓΙΣΤΗ >=40 σελίδες/λεπτό A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 

16  ΑΝΑΛΥΣΗ 1200x1200 dpi 

17  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

18  ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3, SIDM (IBM-
PPR, EPSON-FX) 

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

20  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΑ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΔΙΚΤΎΟΥ 

TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, 
NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, 
DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, 
SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD 
Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, 
FTP, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, 
LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS 

21  ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων και χειρισμών, LCD 
αφής, έγχρωμη >=6,5’’ 
- Επιθυμητή Ελληνική γλώσσα  

22  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

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 
με toner και drum για την εκτύπωση 
τουλάχιστον 22.000 σελίδων, 
περιλαμβανομένων και των εργοστασιακών 
(αρχικών) αναλωσίμων..   
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  ΕΓΓΎΗΣΗ Τρία (3) έτη  

 
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει το φύλλο συμμόρφωσης   με τις τεχνικές  
προδιαγραφές που επισυνάπτεται στα έγγραφα της σύμβασης και για κάθε ένα από τα ζητούμενα είδη να 
συμπληρωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο οι στήλες των Πινάκων Τεχνικής Προσφοράς, για τις Ομάδες 
για τις οποίες επιθυμεί να δώσει προσφορά.  
Στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ μπορεί να γραφεί ΝΑΙ/ΟΧΙ (αν πληρείται ή όχι η απαίτηση) ή να αναφερθεί η πληροφορία 
που ζητείται (π.χ. Μάρκα - Μοντέλο, Πιστοποιήσεις, κοκ).  
Στην ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ να αναφερθεί η αντίστοιχη παραπομπή, όπου ο ανάδοχος κρίνει ότι χρειάζεται. 

Τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων  
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 Ο προμηθευτής και στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο προμηθευτής καλύπτει τεχνική υποστήριξη και έχει 
έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Ηρακλείου, και δηλώνει ότι μπορεί να αναλάβει τις σχετικές εργασίες 
συντήρησης, πρέπει να καταθέσει βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου σχετική με τις εργασίες συντήρησης, 
που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή τεκμηριωμένη απόδειξη με 
σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, που να 
πιστοποιεί ότι είναι επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής. 

 Ο προμηθευτής και στις περιπτώσεις:  
α) δεν καλύπτει τεχνική υποστήριξη  
β) καλύπτει τεχνική υποστήριξη αλλά η επιχείρηση δεν έχει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Ηρακλείου  

πρέπει να υποδείξει συνεργάτη, που έχει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Ηρακλείου και να 
συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά με τεκμηριωμένη απόδειξη με σχετική δήλωση του 
Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, που να το πιστοποιεί. 

 
  

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 
 
 

Φανταουτσάκης Ιωάννης 

 
 
 
 
 

Κουτεντάκης Εμμανουήλ 

 
 
 
 
 

Μοχιανάκης Κων/νος 

 
 
 
 
 

Δρόσου Ζαχαρένια 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος 
Πληροφορίες: Φανταουτσάκης Γιάννης  
Τηλ.: 2813 409267 
E-mail: yiannis@heraklion.gr 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Δ) ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριών ευρώ (219.703,00) πλέον ΦΠΑ 24% πενήντα δύο 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (52.728,72), δηλαδή συνολικά διακόσια 
εβδομήντα δύο τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (272.431,72) με τον ΦΠΑ 24%. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα 

τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά 4.394,06 €.  

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους. Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α. του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2020 

ΚΑ Περιγραφή 

10-7134.002 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού 

70-6142.031 Δημιουργία νέων δικτυακών τόπων Δήμου Ηρακλείου 

70-6266.004 Εργασίες συντήρησης και αναβαθμίσεις εφαρμογών λογισμικού 

10-7135.009 Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο καυσίμων 

50-7135.012 
Προμήθεια εξοπλισμού (hardware-software) για την επέκταση του συστήματος 
παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας 

10-7134.006 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

15-7134.006 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

20-7134.007 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

30-7134.003 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

40-7134.002 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

45-7134.003 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

70-7134.042 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

10-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 
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15-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

20-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

30-7135.004 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

40-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

45-7135.005 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

70-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

60-6473.003  

Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του Παραρτήματος 

Ρομά και του ΚΕΜ (έξοδα μισθοδοσίας, λοιπές λειτουργικές δαπάνες) στο 

Δήμο Ηρακλείου από το Ε.Π. «Κρήτη 2014 – 2020 

15-7134.005 
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου 

(infopoint). 

ΚΑ  Περιγραφή  Ποσό  

10-7134.002  Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων 
& λογισμικού  

1.000,00 €  

70-6142.031  Δημιουργία νέων δικτυακών τόπων Δήμου Ηρακλείου  1,00 €  

70-6266.004  Εργασίες συντήρησης και αναβαθμίσεις εφαρμογών λογισμικού  1,00 €  

10-7135.009  Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό 
πρατήριο καυσίμων  

1,00 €  

50-7135.012  Προμήθεια εξοπλισμού (hardware-software) για την επέκταση του 
συστήματος παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας  

1,00 €  

10-7134.006  Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών  1,00 €  

15-7134.006  Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών  1,00 €  

20-7134.007  Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών  1,00 €  

30-7134.003  Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών  1,00 €  

40-7134.002  Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών  1,00 €  

45-7134.003  Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών  1,00 €  

70-7134.042  Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών  1,00 €  

10-7135.001  Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων  1,00 €  

15-7135.001  Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων  1,00 €  

20-7135.001  Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων  1,00 €  

30-7135.004  Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων  1,00 €  

40-7135.001  Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων  1,00 €  

45-7135.005  Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων  1,00 €  

70-7135.001  Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων  1,00 €  

60-6473.003  Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του 
Παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ (έξοδα μισθοδοσίας, λοιπές 
λειτουργικές δαπάνες) στο Δήμο Ηρακλείου από το Ε.Π. «Κρήτη 2014 – 
2020  

1,00 €  

15-7134.005  Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τουριστική προβολή του 
Δήμου (infopoint).  

1,00 €  

                                                        
                                                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                             
1.020,00  

Το παραπάνω  ποσό θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό  του 2020 για  την καταχώριση των τιμολογίων   η 
την πληρωμή των εφημερίδων  σε περίπτωση άγονου ή άκυρου διαγωνισμού. 
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Προϋπολογισμός για το έτος 2021 272.431,72€ 

Κ.Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

10-7134.002  

ΟΜΑΔΑ. 
ΕΙΔΟΣ 

Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Δαπάνη 

Δαπάνη με 
ΦΠΑ 

Α.1 Η/Υ 8 887,00 € 7.096,00 € 8.799,04 € 

Α.2 ΟΘΟΝΕΣ 3 161,00 € 483,00 € 598,92 € 

B.5 

SQL SERVER 2019 STD 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1.240,00 € 

20 άδειες χρήσης CALs για 
τον SQL SERVER 20 

1 5.000,00 € 5.000,00 € 6.200,00 € 

B.6 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ (3 ΧΡΗΣΤΕΣ) 
1 6.890,00 € 6.890,00 € 8.543,60 € 

B.7 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 3.100,00 € 

B.8 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1 5.000,00 € 5.000,00 € 6.200,00 € 

B.9 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1 12.000,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

B.10 
ONLINE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΠ 
ΜΕ ΤΟ GOHUB ΤΗΣ ΚΕΔΕ 

1 3.000,00 € 3.000,00 € 3.720,00 € 

B.11 
ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (9 

ΧΡΗΣΤΕΣ) 
1 12.900,00 € 12.900,00 € 15.996,00 € 

B.12 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΘΑΝΟΝΤΩΝ 1 3.000,00 € 3.000,00 € 3.720,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 72.997,56 € 

70-6142.031  

Β.1 
Στατιστικά Στοιχεία 

Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 
1 14.000,00 € 14.000,00 € 17.360,00 € 

Β.2 

Εφαρμογή διαχείρισης 
αιτημάτων Δημοτικών 

διαμερισμάτων  και 
τηλεφωνικών αιτημάτων 

1 6.000,00 € 6.000,00 € 7.440,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24.800,00 € 

70-6266.004  

Β.3 
Αναβάθμιση Εφαρμογής 

parking μονίμων κατοίκων 
κέντρου Ηρακλείου 

1 5.800,00 € 5.800,00 € 7.192,00 € 

Β.4 
Αναβάθμιση Εφαρμογής 

Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 
1 1.800,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 9.424,00 € 

10-7135.009 Β.13 

Φορητή Συσκευή  
Απογραφών-Παραλαβών 

2 130,00 € 260,00 € 322,40 € 

Φορητή Συσκευή Barcode 
reader 

2 1.100,00 € 2.200,00 € 2.728,00 € 

Κεντρικό Λογισμικό Mobile 
Τερματικών Απογραφών-

1 2.000,00 € 2.000,00 € 2.480,00 € 
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Παραλαβών 

Λογισμικό Mobile 
Τερματικών Απογραφών-

Παραλαβών 
2 1.000,00 € 2.000,00 € 2.480,00 € 

Λογισμικό Διασύνδεσης 
τερματικών Συσκευών με 

την Βάση του Δήμου 
1 2.500,00 € 2.500,00 € 3.100,00 € 

Υπηρεσίες Διασύνδεσης 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1.240,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 12.350,40 € 

50-7135.012 
Β.14 

Κεντρικό Λογισμικό 
Διαχείρισης Βάσης e-Tickets 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 1.488,00 € 

Σύστημα Κλήσεων ΚΟΚ & 
Πάρκινγκ σαν δημοτικό 

4 800,00 € 3.200,00 € 3.968,00 € 

Ειδικό πρόστιμο εκτός ΚΟΚ 
e- Tickets 

19 100,00 € 1.900,00 € 2.356,00 € 

Εφαρμογή για Φορητά 
Τερματικά διαχείρισης 

περιστατικών για αυτοψίες 
Δημοτικής Αστυνομίας  

9 500,00 € 4.500,00 € 5.580,00 € 

PDA 20 270,00 € 5.400,00 € 6.696,00 € 

Θερμικός Εκτυπωτής 10 900,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 31.248,00 € 

10-7134.006 

Γ.1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2 887,00 € 1.774,00 € 2.199,76 € 

Γ.2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2 483,00 € 966,00 € 1.197,84 € 

Γ.4 ΣΑΡΩΤΗΣ 1 806,00 € 806,00 € 999,44 € 

Γ.5 ΣΑΡΩΤΗΣ 1 483,00 € 483,00 € 598,92 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.995,96 € 

15-7134.006 

Γ.1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 887,00 € 887,00 € 1.099,88 € 

Γ.2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 483,00 € 483,00 € 598,92 € 

Γ.6 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 3 564,00 € 1.692,00 € 2.098,08 € 

Γ.11 WEB CAMERA 3 50,00 € 150,00 € 186,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.982,88 € 

20-7134.007 

Γ.5 ΣΑΡΩΤΗΣ 1 483,00 € 483,00 € 598,92 € 

Γ.8 UPS 1 120,00 € 120,00 € 148,80 € 

Γ.11 WEB CAMERA 3 50,00 € 150,00 € 186,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 933,72 € 

30-7134.003 
Γ.1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 887,00 € 887,00 € 1.099,88 € 

Γ.2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 483,00 € 483,00 € 598,92 € 
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Γ.5 ΣΑΡΩΤΗΣ 3 483,00 € 1.449,00 € 1.796,76 € 

Γ.6 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1 564,00 € 564,00 € 699,36 € 

Γ.8 UPS 2 120,00 € 240,00 € 297,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.492,52 € 

40-7134.002 

Γ.1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3 887,00 € 2.661,00 € 3.299,64 € 

Γ.2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 483,00 € 483,00 € 598,92 € 

Γ.5 ΣΑΡΩΤΗΣ 1 483,00 € 483,00 € 598,92 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.497,48 € 

45-7134.003 

Γ.2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 483,00 € 483,00 € 598,92 € 

Γ.4 ΣΑΡΩΤΗΣ 1 806,00 € 806,00 € 999,44 € 

Γ.5 ΣΑΡΩΤΗΣ 2 483,00 € 966,00 € 1.197,84 € 

Γ.11 WEB CAMERA 3 50,00 € 150,00 € 186,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.982,20 € 

70-7134.042 

Γ.1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3 887,00 € 2.661,00 € 3.299,64 € 

Γ.2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 4 483,00 € 1.932,00 € 2.395,68 € 

Γ.3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 6.451,00 € 6.451,00 € 7.999,24 € 

Γ.4 ΣΑΡΩΤΗΣ 1 806,00 € 806,00 € 999,44 € 

Γ.5 ΣΑΡΩΤΗΣ 2 483,00 € 966,00 € 1.197,84 € 

Γ.11 WEB CAMERA 1 50,00 € 50,00 € 62,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 15.953,84 € 

10-7135.001 

Δ.1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 7 1.209,00 € 8.463,00 € 10.494,12 € 

Δ.2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 3 2.017,00 € 6.051,00 € 7.503,24 € 

Δ.4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 2 806,00 € 1.612,00 € 1.998,88 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 19.996,24 € 

15-7135.001 
Δ.1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 2 1.209,00 € 2.418,00 € 2.998,32 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.998,32 € 

20-7135.001 
Δ.4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 1 806,00 € 806,00 € 999,44 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 999,44 € 

30-7135.004 

Δ.1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 1 1.209,00 € 1.209,00 € 1.499,16 € 

Δ.3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 1 2.661,00 € 2.661,00 € 3.299,64 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.798,80 € 

40-7135.001 
Δ.1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 4 1.209,00 € 4.836,00 € 5.996,64 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 5.996,64 € 

45-7135.005 
Δ.4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 1 806,00 € 806,00 € 999,44 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 999,44 € 

70-7135.001 Δ.1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 2 1.209,00 € 2.418,00 € 2.998,32 € 
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Δ.2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 2 2.017,00 € 4.034,00 € 5.002,16 € 

Δ.4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 3 806,00 € 2.418,00 € 2.998,32 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 10.998,80 € 

60-6473.003 

Α.1 Η/Υ 10 887,00 € 8.870,00 € 10.998,80 € 

Α.2 ΟΘΟΝΕΣ 12 161,00 € 1.932,00 € 2.395,68 € 

Γ.7 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 

ΔΙΣΚΟΣ 
2 80,00 € 160,00 € 198,40 € 

Γ.8 UPS 3 120,00 € 360,00 € 446,40 € 

Γ.9 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2 110,00 € 220,00 € 272,80 € 

Γ.10 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 8 320,00 € 2.560,00 € 3.174,40 € 

Δ.2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 1 2.017,00 € 2.017,00 € 2.501,08 € 

Δ.4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 2 806,00 € 1.612,00 € 1.998,88 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 21.986,44 € 

15-7134.005 

A.3 Η/Υ (AllInOne) 1 806,00 € 806,00 € 999,44 € 

Α.4 TABLET 20 395,00 € 7.900,00 € 9.796,00 € 

A.5 LAPTOP 2 808,00 € 1.616,00 € 2.003,84 € 

A.6 LAPTOP 1 1.774,00 € 1.774,00 € 2.199,76 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 14.999,04 € 

 

 

  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα 
ή περισσότερες είδη και για όλες τις Ομάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί.  

Για τα είδη Α.1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Α.2 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή θα πρέπει να δοθεί 
προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, και για τα δύο είδη, λόγω ομοιογένειας. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 
 
 

Φανταουτσάκης Ιωάννης 

 
 
 
 
 

Κουτεντάκης Εμμανουήλ 

 
 
 
 
 

Μοχιανάκης Κων/νος 

 
 
 
 
 

Δρόσου Ζαχαρένια 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος 
Πληροφορίες: Φανταουτσάκης Γιάννης  
Τηλ.: 2813 409267 
E-mail: yiannis@heraklion.gr 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  

Με την παρούσα  προβλέπεται η «Προμήθεια Λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου» και αφορά τους παρακάτω ΚΑ: 

 

ΚΑ Περιγραφή 

10-7134.002 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού 

70-6142.031 Δημιουργία νέων δικτυακών τόπων Δήμου Ηρακλείου 

70-6266.004 Εργασίες συντήρησης και αναβαθμίσεις εφαρμογών λογισμικού 

10-7135.009 Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο καυσίμων 

50-7135.012 
Προμήθεια εξοπλισμού (hardware-software) για την επέκταση του συστήματος 
παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας 

10-7134.006 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

15-7134.006 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

20-7134.007 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

30-7134.003 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

40-7134.002 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

45-7134.003 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

70-7134.042 Προμήθεια περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

10-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

15-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

20-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

30-7135.004 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 
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40-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

45-7135.005 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

70-7135.001 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 

60-6473.003  

Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του Παραρτήματος 

Ρομά και του ΚΕΜ (έξοδα μισθοδοσίας, λοιπές λειτουργικές δαπάνες) στο 

Δήμο Ηρακλείου από το Ε.Π. «Κρήτη 2014 – 2020 

15-7134.005 
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου 

(infopoint). 

 

Συνολικού ποσού 272.431,72 € του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ηρακλείου. 

 

Άρθρο 2ο Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις   

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 
 

Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης. 

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί, μετά από Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.431,72 € με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής εφόσον τηρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης.  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

1. Για τα είδη Α.1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Α.2 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή θα 
πρέπει να δοθεί προσφορά και για τα δύο είδη, επί ποινή αποκλεισμού, λόγω ομοιογένειας. 
Προσφορές που συμπεριλαμβάνουν ένα από τα παραπάνω είδη δεν θα γίνονται δεκτές και 
θα αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού. 

2. Για τα είδη της Ομάδας Β Ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών λογισμικού & διαδικτυακών 
εφαρμογών που αφορούν υπάρχουσες εφαρμογές, προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο από 
τους κατασκευαστές τους ή επίσημους αντιπροσώπους τους. 

3. Ο Υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφορά ανά είδος , για όλες τις ομάδες της 
μελέτης του διαγωνισμού εκτός του παραπάνω περιορισμού.  
 

Άρθρο 4ο : Κριτήρια Ανάθεσης   
Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής η οποία θα δοθεί με τιμή μονάδας ανά είδος  
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ανά είδος στον προμηθευτή ο οποίος προσέφερε συνολικά την 
χαμηλότερη τιμή για την ομάδα αυτή. 
 
Άρθρο 5ο :  Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 
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Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της προμήθειας  με τον ανάδοχο και 
ολοκληρώνονται σε 60 ημέρες , εκτός  της διαδικτυακής εφαρμογής στην ΟΜΑΔΑ  Β: Ανάπτυξη και 
προμήθεια εφαρμογών λογισμικού & διαδικτυακών εφαρμογών με Α/Α 9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ 
ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ η οποία θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών.   
 
 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες .   
 
 Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωμής 
Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται μέχρι το ποσό των 219.703,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 
Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 8ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 
της δημοπρασίας. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 
 
 

Φανταουτσάκης Ιωάννης 

 
 
 
 
 

Κουτεντάκης Εμμανουήλ 

 
 
 
 
 

Μοχιανάκης Κων/νος 

 
 
 
 
 

Δρόσου Ζαχαρένια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος 
Πληροφορίες: Φανταουτσάκης Γιάννης  

Τηλ.: 2813 409267 
E-mail: yiannis@heraklion.gr 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΟΜΑΔΑ  Α: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & 
λογισμικού 

 
7. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (PC) 

CPV: 30213300-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

40  Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιοτικές Προδιαγραφές     

41  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και 
να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 
  

42  
Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 
  

43  

Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών με 
απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Να υπάρχει 
σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το 
πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

  

44  

Σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης τυχόν βλάβες 
αποκαθίστανται on-site (στο χώρο εγκατάστασης 
του συστήματος) με παρέμβαση πιστοποιημένου 
από τον κατασκευαστή του συστήματος μηχανικού.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που 
να το πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

  

45  
Στα πλαίσια της εγγύησης η επιδιόρθωση να έχει 
ολοκληρωθεί εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων 
ημερών. 

ΝΑΙ 
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46  

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία κατάργησης 
της παραγωγής του προϊόντος.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που 
να το πιστοποιεί ή να αναφέρεται στο επίσημο 
φυλλάδιο του προϊόντος. 

ΝΑΙ 

  

47  Συμβατότητα με Microsoft Windows ΝΑΙ   

48  Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, RoHS, WEEE ΝΑΙ   

 Τεχνικές Προδιαγραφές     

49  Τροφοδοτικό (ισχύς) 
ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕ
Ι 

  

50  Υποστηριζόμενη Τάση Λειτουργίας 230V   

51  Αριθμός επεξεργαστών (chips) >=1   

52  Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=6   

53  Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή >=6   

54  Σετ εντολών επεξεργαστή: 64-bit ΝΑΙ   

55  CPU benchmark (βάση www.cpubenchmark.net) >=11500   

56  Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm) >=4   

57  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής >=64GB   

58  Προσφερόμενη μνήμη >=8GB   

59  Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης 
DDR4 ή 

καλύτερο 
  

60  Συχνότητα μνήμης 
>= 2666 

MHz 
  

61  
Κάρτα γραφικών με μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης 
τουλάχιστον 1920Χ1080 (on chip αποδεκτή) 

NAI 
  

62  Αριθμός Σκληρών Δίσκων >=1   

63  Τύπος Σκληρού Δίσκου 
SSD PCIe 

M.2 NVMe 
  

64  
Μέγεθος Σκληρού Δίσκου (καθενός χωριστά, όχι στο 
σύνολό τους αθροιστικά) 

>=256GB 
  

65  DVD Recorder, +, -, double layer NAI   

66  Πληκτρολόγιο (ίδιου κατασκευαστή) ΝΑΙ   

67  Οπτικό Ποντίκι wheel (ίδιου κατασκευαστή) ΝΑΙ   

68  
Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet 
(on board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη 

NAI 
  

69  Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) ΝΑΙ   

70  Θύρες USB (μπροστά μέρος κουτιού) >=2   

71  Θύρες USB (πίσω μέρος κουτιού) >=2   

72  Θύρες HDMI ή DisplayPort >=2   

73  

Κουτί Small Form Factor (SFF) με οριζόντια και 
κάθετη τοποθέτηση. Να παρέχονται τυχόν πρόσθετα 
εξαρτήματα που απαιτούνται για να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση του σε όλες τις θέσεις. 

ΝΑΙ 

  

 Προεγκατεστημένο λογισμικό     
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74  

Microsoft Windows 10 pro 64 bit 
(προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή) με 
δυνατότητα επιλογής γλώσσας εγκατάστασης 
(Αγγλικά ή Ελληνικά) 

ΝΑΙ 

  

75  Microsoft Office (word, excel, powerpoint, outlook) ΝΑΙ   

 Συνοδευτικός Εξοπλισμός     

76  Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   

77  Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ   

78  Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών ΝΑΙ   

 
 

8. Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
CPV: 30231310-3 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

26  Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιοτικές Προδιαγραφές     

27  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται 
και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 
  

28  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 
  

29  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι του 
ίδιου κατασκευαστή με τους προσφερόμενους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

ΝΑΙ 
  

30  

Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών με 
απόκριση σε μία εργάσιμη ημέρα.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που 
να το πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

  

31  
Δυνατότητα ρύθμισης προσανατολισμού, κλίσης, 
περιστροφής και ύψους. 

ΝΑΙ 
  

 Τεχνικές Προδιαγραφές     

32  Διάσταση οθόνης 
>=23,8 
ίντσες 

  

33  Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 FHD ΝΑΙ   

34  Τεχνολογίας LED / IPS / Anti-glare / 3H hard coating NAI   

35  Aspect ratio 16:9 ΝΑΙ   

36  Φωτεινότητα 
>=250 
cd/m² 

  

37  Χρόνος Απόκρισης <=8ms   

38  Γωνία Θέασης 178° / 178° ή καλύτερη ΝΑΙ   

39  Μέγεθος κουκίδας (Pixel Pitch) 
<=0.275 

mm   
  

40  Σύνδεση DVI ή DisplayPort ΝΑΙ   

41  Σύνδεση D-SUB ΝΑΙ   

42  Σύνδεση HDMI ΝΑΙ   

43  Rotation to portrait 90o ΝΑΙ   

44  Ρύθμιση ύψους (Height adjust) ΝΑΙ   
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45  Ενεργειακή κλάση 
Α ή 

καλύτερη 
  

46  Ενσωματωμένα ή προσαρτώμενα ηχεία ΝΑΙ   

47  Ενσωματωμένες USB θύρες (Τουλάχιστον 3) NAI   

 Συνοδευτικός Εξοπλισμός     

48  Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   

49  Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ   

50  Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών ΝΑΙ   

 

9. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (All-In-One PC) 
CPV: 30213300-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

40  Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιοτικές Προδιαγραφές     

41  
Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και 
να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 
  

42  
Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 
  

43  

Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών με 
απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Να υπάρχει 
σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το 
πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

  

44  

Σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης τυχόν βλάβες 
αποκαθίστανται on-site (στο χώρο εγκατάστασης 
του συστήματος) με παρέμβαση πιστοποιημένου 
από τον κατασκευαστή του συστήματος μηχανικού.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που 
να το πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 

  

45  
Στα πλαίσια της εγγύησης η επιδιόρθωση να έχει 
ολοκληρωθεί εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων 
ημερών. 

ΝΑΙ 
  

46  

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία κατάργησης 
της παραγωγής του προϊόντος.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που 
να το πιστοποιεί ή να αναφέρεται στο επίσημο 
φυλλάδιο του προϊόντος. 

ΝΑΙ 

  

47  Συμβατότητα με Microsoft Windows ΝΑΙ   

48  Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, RoHS, WEEE ΝΑΙ   

 Τεχνικές Προδιαγραφές     

49  Ενιαίο σύστημα Οθόνη-υπολογιστή ΝΑΙ   

50  Αριθμός επεξεργαστών (chips) >=1   

51  Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=6   

52  Συχνότητα επεξεργαστή >=2,3 GHz   

53  Cache επεξεργαστή 12ΜΒ   
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54  Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή >=12   

55  Σετ εντολών επεξεργαστή: 64-bit ΝΑΙ   

56  Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm) >=2   

57  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής >=64GB   

58  Προσφερόμενη μνήμη >=8GB   

59  Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης 
DDR4 ή 

καλύτερο 
  

60  Συχνότητα μνήμης 
>= 2666 

MHz 
  

 Οθόνη    

61  LED – IPS, Anti-glare ΝΑΙ 
  

62  Διαγώνιος >=23.8" 
  

63  Ανάλυση 
>=1920 x 
1080 (Full 

HD) 

  

64  Web Camera ενσωματωμένη 

>=2.0 
Megapixels

, 1920 x 
1080, 30 

frames per 
second 

  

65  
Κάρτα γραφικών με μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης 
τουλάχιστον 1920Χ1080 (on chip αποδεκτή) 

NAI 
  

66  Αριθμός Σκληρών Δίσκων >=1   

67  Τύπος Σκληρού Δίσκου 
Gen 3 PCIe 
x4 NVMe 

  

68  
Μέγεθος Σκληρού Δίσκου (καθενός χωριστά, όχι στο 
σύνολό τους αθροιστικά) 

>=256GB 
  

69  Πληκτρολόγιο ασύρματο (ίδιου κατασκευαστή) ΝΑΙ   

70  Ποντίκι wheel ασύρματο (ίδιου κατασκευαστή) ΝΑΙ   

71  
Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet 
(on board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη 

NAI 
  

72  Κάρτα ασύρματου δικτύου   ΝΑΙ 
  

73  Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) ΝΑΙ   

74  Θύρες  

2 x USB 3.2  
1 x USB-C 
3.2  
1 x HDMI ή 
DisplayPort  
1 x audio 
line-out  
1 x 
headphone
s / 
microphon
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e 

 Προεγκατεστημένο λογισμικό     

75  

Microsoft Windows 10 pro 64 bit 
(προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή) με 
δυνατότητα επιλογής γλώσσας εγκατάστασης 
(Αγγλικά ή Ελληνικά) 

ΝΑΙ 

  

 Συνοδευτικός Εξοπλισμός     

76  Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   

77  Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ   

78  Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών ΝΑΙ   

 

10. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Tablet)  

CPV: 30213200-7 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

17  
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής 
και μοντέλο 

ΝΑΙ 
  

 Ποιοτικές Προδιαγραφές     

18  

Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να 
διακινείται και να υποστηρίζεται από 
τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε 
όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 

  

19  
Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να 
είναι καινούργιο και αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 
  

20  Εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον 1 έτος  ΝΑΙ   

 Τεχνικές Προδιαγραφές    

21  Επεξεργαστής Octa-Core 2,3 GHz   

22  Μνήμη RAM 4GB   

23  Οθόνη 
>=10,3 ", IPS , 1920 x 

1200 pixels, 
  

24  Επεκτάσιμη Μνήμη card reader   

25  Μνήμη αποθήκευσης 128GB   

26  WWAN + WLAN + Bluetooth + GPS 
4G LTE + 11a/b/g/n + 

BT 5.0 + A-GPS 
  

27  
Camera Front 5.0MP / Rear 

8.0MP 
  

28  Μπαταρία 5000mAH   

29  I/O (Είσοδος/Έξοδος) Θύρες 

- USB 
- Card reader 
- SIM 
- Audio jack 

-  -  

30  Βάρος <520 g   

31  Λειτουργικό Android 9.0 ή καλύτερο   

32  
Θήκη προστασίας κατάλληλη για το 
μηχάνημα 

ΝΑΙ 
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11. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
CPV:30213100-6 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

32  Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ   

  Ποιοτικές Προδιαγραφές     

33  
Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και 
να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 
  

34  
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 
  

35  
Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους με 
απόκριση σε μία εργάσιμη ημέρα. ΝΑΙ 

  

36  

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία κατάργησης 
της παραγωγής του προϊόντος. 

ΝΑΙ 

  

 Τεχνικές Προδιαγραφές    

37  
οθονη 39.6 cm (15.6-inch) anti-glare FHD (1920 x 
1080) 

ΝΑΙ   

38  
Ενσωματωμένα WLAN and Bluetooth, HDMI, LAN 
connector, memory card slots SD/SDHC/SDXC 

ΝΑΙ   

39  
Έναν επεξεργαστή με cpu benchmark score (βάση 
απόδοσης στο www.cpubenchmark.net) 

>= 6300   

40  
Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=4   

41  
Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή >=8   

42  
Μνήμη cache επεξεργαστή >=6MB   

43  
Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm) >=2   

44  Μεγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής >=32GB   

45  
Προσφερόμενη μνήμη >=8GB   

46  
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης DDR4 ή 

καλύτερο 
  

47  
Συχνότητα μνήμης >= 2133 

MHz 
  

48  Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη NAI   

49  Αριθμός Σκληρών Δίσκων >=1   

50  

Τύπος Σκληρού Δίσκου SSD SATA 
III ή 

καλύτερο 

  

51  Μέγεθος Σκληρού Δίσκου >=256GB   



 

Σελίδα 102 

52  DVD Recorder, +, -, double layer NAI   

53  
Πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο num pad ΝΑΙ   

54  
Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet 
(on board) ή ταχύτερη 

NAI   

55  Κάρτα Ήχου (on board) ΝΑΙ   

56  Θύρες USB 3.1 Gen1 (on board) >=2   

57  Θύρες USB 2.0 (on board) >=1   

 Προεγκατεστημένο λογισμικό    

58  
Να διαθέτει προεγκατεστημένο το λειτουργικό 
σύστημα Windows 10 Professional 

ΝΑΙ 
  

59  
Να διαθέτει άδεια χρήσης Microsoft office που θα 
συμπεριλαμβάνει Word, Excel, Powerpoint και 
Outlook 

 
  

 Συνοδευτικός Εξοπλισμός    

60  Ac adapter για φόρτιση ΝΑΙ   

61  Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ   

62  
Τσάντα μεταφοράς του ίδιου κατασκευαστή 
κατάλληλη για το μηχάνημα 

ΝΑΙ 
  

 

12.   Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
CPV:30213100-6 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ   

  Ποιοτικές Προδιαγραφές 
 

  

2 Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας καινούργιο και αμεταχείριστο και όχι 
ανακατασκευασμένο 

ΝΑΙ   

3 Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να 
υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε 
όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ   

4 Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση του 
κατασκευαστή τουλάχιστον για τρία (3) έτη, με 
απόκριση σε μία (1) εργάσιμη ημέρα (nbd), στο χώρο 
εγκατάστασης του συστήματος (onsite). 

ΝΑΙ   

5 Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, RoHS, WEEE, TCO 
Certified 8.0, EPEAT, MIL-STD-810H 

ΝΑΙ   

6 Άδεια χρήσης Windows 10 Pro (προεγκατεστημένα 
από τον κατασκευαστή) 

ΝΑΙ   

  Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

  

7 Οθόνη αναδιπλούμενη 360ο, IPS, 13,3”, αφής (touchscreen) ΝΑΙ   
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anti-glare με contrast τουλάχιστον 1000:1 

8 Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον FHD (1920 x 1080) ΝΑΙ   

9 Φωτεινότητα οθόνης (Brightness) >=400 
cd/m² 

  

10 Τεχνολογία οθόνης αφής 10 σημείων (10 
finger multi-touch screen) 

ΝΑΙ   

11 Ασύρματο δίκτυο Intel WiFi 6 AX201 ή νεότερο ή 
καλύτερο 

ΝΑΙ   

12 Bluetooth έκδοσης 5.1 ή νεότερη ΝΑΙ   

13 Δυνατότητα προσθήκης 4G/LTE module του 
κατασκευαστή σε μελλοντική αναβάθμηση. Να 
προσφερθούν και να περιλαμβάνονται οι απαραίτητες 
καλωδιώσεις (LTE ready).  

ΝΑΙ   

14 Ενσωματωμένοι αισθητήρες: 3-axis Accelerometer, 
Gyroscope, Ambient Light Sensor, Magnetic Field 
Sensor, Compass 

ΝΑΙ   

15 Ενσωματωμένες θύρες USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, 
HDMI, USB Type-C, Ethernet (RJ-45), Memory card 
slots, SIM card slot  

ΝΑΙ   

16 Δυνατότητα σύνδεσης με port replicator (για 
μελλοντική προσθήκη) ο οποίος να δίνει έξοδο 
DisplayPort και να αποτελεί part number του 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

17 Ενσωματωμένη FullHD WEB κάμερα και ηχεία ΝΑΙ   

18 Eνσωματωμένο βιομετρικό αισθητήρα ασφαλείας 
παλάμης palmsecure (όχι usb) 

NAI   

19 Επεξεργαστής benchmark score (βάση απόδοσης στο 
www.cpubenchmark.net) 

>= 6000   

20 Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=4   

21 Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή >=8   

22 Μνήμη cache επεξεργαστή >=6MB   

23 Προσφερόμενη μνήμη >=8GB   

24 Συχνότητα μνήμης >= 2133 
MHz 

  

25 Κάρτα γραφικών (αποδεκτή ενσωματωμένη / on chip) NAI   

26 Αριθμός σκληρών δίσκων >=1   

27 Τύπος σκληρού δίσκου M.2 PCIe 
NVMe 

  

28 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου >=512 GB   



 

Σελίδα 104 

29 Eνσωματωμένο πληκτρολόγιο με Ελληνικούς 
χαρακτήρες 

ΝΑΙ   

30 Κάρτα ήχου (on board) ΝΑΙ   

31 Βάρος <= 1,10 
κιλά 

  

32 Μπαταρία φόρτισης ληθίου 4-cell τουλάχιστον 50 Wh ΝΑΙ   

33 Αυτονομία μπαταρίας >=12 ώρες   

  Συνοδευτικός Εξοπλισμός 
 

  

34 Ac adapter για φόρτιση ΝΑΙ   

35 Θήκη μεταφοράς ΝΑΙ   

 

ΟΜΑΔΑ  B: Ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών λογισμικού & διαδικτυακών εφαρμογών 

Α/Α Εφαρμογή 

1 Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

2 Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων  και τηλεφωνικών αιτημάτων 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

3 Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου Ηρακλείου 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

4 Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

5 Προμήθεια SQL Server 2019 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

7 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

10 ONLINE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΠ ΜΕ ΤΟ GOHUB ΤΗΣ ΚΕΔΕ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  



 

Σελίδα 105 

11 ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

12 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΘΑΝΟΝΤΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

14 Επέκταση συσκευών και λογισμικού διαχείρισης εργασιών Δημοτικής Αστυνομίας 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: Περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών 

12. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  
CPV: 30232110-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

26  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.  ΝΑΙ   

27  Να προσφερθεί εκτυπωτής ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης μέγιστου μεγέθους σελίδας Α4, 
τεχνολογίας laser η LED 

 ΝΑΙ 
  

28  Ταχύτητα εκτύπωσης   >= 50 
σελίδων  

ανά λεπτό 

  

29  Χρόνος πρώτης εκτύπωσης  <= 6 
δευτερόλεπτα 

  

30  Χρόνος προθέρμανσης κατά την εκκίνηση   <= 1 λεπτό   

31  Χρόνος προθέρμανσης από κατάσταση 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

<= 20 
δευτερόλεπτα 

  

32  Ανάλυση Εκτύπωσης >= 1200 x 
1200 dpi  

  

33  Διασύνδεση μέσω  θύρας δικτύου 10/100/1000 
baseT και Wireless LAN 802.11b/g/n και USB 

 ΝΑΙ 
  

34  Γλώσσες εκτυπωτή τουλάχιστον PCL5e, PCXL, 
Postscript 3 Emulation, XPS, Epson FX, IBM PPR  ΝΑΙ  

  

35  Υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα Windows 10 
/ windows 8 (32-bit & 64-bit) / Linux/Unix 

 ΝΑΙ  
  

36  Χωρητικότητα βασικού δίσκου  500 φύλλα 80 
gsm.  

  

37  Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας δικτύου: 
TCP/IPv4&v6, Net Bios over TCP, SMTP, HTTP, HTTPS, 
SNMPv1&v3, DHCP, DNS, IPP, IPPS, BOOTP, DDNS, 
WINS, UPnP, SNTP, IGMP, IGMPv2, ICMP, IMCPv6, 
LPR, Port9100, FTP, Telnet, Bonjour, LLTD, Web 
Service on Devices. 

 

  

38  Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
ασύρματου δικτύου: Wireless LAN Protocol 
(IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, 
Infrastructure Mode, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), 
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WPS-PBC, WPS-PIN, Open system authentication, 
Shared key authentication, IEEE802.1x 
authentication) 

39  Βοηθητικός δίσκος πολλαπλών χρήσεων  100 φύλλων 
80 gsm.  

  

40  Δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας εισόδου  2.000 φύλλα 
80 gsm 

επιπλέον.  

  

41  Υποστηριζόμενα μεγέθη σελίδας  A4, B5, A5, 
A6  

  

42  Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου   64-220 gsm   

43  Ενσωματωμένη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης ΝΑΙ   

44  Ενσωματωμένη μνήμη 256MB με δυνατότητα 
τουλάχιστον να διπλασιαστεί. 

 ΝΑΙ  
  

45  Δυνατότητα προσθήκης σκληρού δίσκου  ΝΑΙ   

46  Πιστοποιήσεις τουλάχιστον κατά CE Mark, Energy 
Star. 

 Να 
αναφερθούν. 

  

47  To toner και το drum που θα συνοδεύουν τον 
εκτυπωτή να είναι διάρκειας 

70.000 
σελίδων  

  

 ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ     

48  Απόκριση την επόμενη ημέρα για διάγνωση και 
επιδιόρθωση (on site) από τον κατασκευαστή ή από 
εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή .  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 
Ελλάδα, που να το πιστοποιεί. 

 ΝΑΙ  

  

49  Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης: ≥3 έτη.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 
Ελλάδα, που να το πιστοποιεί. 

  ΝΑΙ  

  

50  
Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο 

 ΝΑΙ  
  

 

13. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
CPV: 30232110-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

22  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.  ΝΑΙ   

23  Να προσφερθεί εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης 
μέγιστου μεγέθους σελίδας Α4, τεχνολογίας laser η 
LED 

 ΝΑΙ 
  

24  Ταχύτητα εκτύπωσης   >= 40 
σελίδων  

ανά λεπτό 

  

25  Χρόνος πρώτης εκτύπωσης  <= 5 
δευτερόλεπτα 

  

26  Χρόνος προθέρμανσης από κατάσταση 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

<= 20 
δευτερόλεπτα 

  

27  Ανάλυση Εκτύπωσης >= 1200 x   
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1200 dpi  

28  Διασύνδεση μέσω  θύρας δικτύου 10/100/1000 baseT 
και USB 

 ΝΑΙ 
  

29  Γλώσσες εκτυπωτή PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM 
ProPrinter, PostScript3 emulation, XPS, PDF(v1.7) 

 ΝΑΙ  
  

30  Υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα Windows 10 / 
windows 8 (32-bit & 64-bit) / Linux/Unix 

 ΝΑΙ  
  

31  Χωρητικότητα βασικού δίσκου  250 φύλλα 80 
gsm.  

  

32  Βοηθητικός δίσκος πολλαπλών χρήσεων  100 φύλλων 
80 gsm.  

  

33  Δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας εισόδου  τουλάχιστον 
500 φύλλα 80 

gsm 
επιπλέον.  

  

34  Υποστηριζόμενα μεγέθη σελίδας  τουλάχιστον  
A4, B5, A5, 

A6  

  

35  Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου   τουλάχιστον  
64-120 gsm 

  

36  Ενσωματωμένη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης ΝΑΙ   

37  Ενσωματωμένη μνήμη 3GB  ΝΑΙ    

38  Πιστοποιήσεις τουλάχιστον κατά CE Mark.  Να 
αναφερθούν. 

  

39  To toner και το drum που θα συνοδεύουν τον 
εκτυπωτή να είναι διάρκειας 

22.000 
σελίδων  

  

 ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ     

40  Απόκριση την επόμενη ημέρα για διάγνωση και 
επιδιόρθωση (on site) από τον κατασκευαστή ή από 
εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή .  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, 
που να το πιστοποιεί. 

 ΝΑΙ  

  

41  Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης: ≥3 έτη.  
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, 
που να το πιστοποιεί. 

  ΝΑΙ  

  

42  
Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο 

 ΝΑΙ  
  

 

14. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
CPV: 30232150-0 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

20  Μέγεθος μνήμης: >= 1GB   

21  Μέγεθος εκτύπωσης 36”, 914mm   

22  Χρόνος εκτύπωσης: γραμμικό σχέδιο 
(οικονομική λειτουργία, απλό χαρτί A1) : 

<=25 sec / 
page 

  

23  Ταχύτητα εκτύπωσης: γραμμικό σχέδιο >=81 pprh   
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(οικονομική λειτουργία, απλό χαρτί A1) : 

24  Ποιότητα εκτύπωσης: (βέλτιστη) >= 2400 x 1200 
optimised dpi 

  

25  Πάχος γραμμής , ελάχιστο: <= 0.02 mm   

26  Ακρίβεια γραμμής: <= +/- 0.1%   

27  Τεχνολογία εκτύπωσης Inkjet   

28  Αριθμός δοχείων μελανιού: 4 Dye-based 
(C, M, Y); 
pigment-based 
(mK) 

  

29  Χειρισμός χαρτιού τροφοδότης 
φύλλων, 
τροφοδότης 
ρολού,δίσκος 
χαρτιού 
εισόδου 
(paper tray) 
αυτόματος 
κόφτης 
χαρτιού, θήκη 
υποδοχής 
εκτυπωμένων 
σχεδίων 
(media bin) 

  

30  Χαρτί, διαστάσεις : Roll: 279 to 
914 mm (11 to 
36 in) 
Sheet: 210 x 
279 to 914 x 
1897 mm (8.3 
x 11 to 36 x 
74.7 in) 
Standard 
sheet: A4, A3, 
A2, A1, A0 (A, 
B, C, D, E) 

  

31  Χαρτί, πάχος :    >= 0.3 mm   

32  Ταχύτητα σάρωσης: Color:  >= to 
3.81 cm/sec 
(1.5 in/sec) 
Grayscale:  >= 
to 11.43 
cm/sec (4.5 
in/sec) 

  

33  Μέγιστο πάχος χαρτιού για σάρωση: >= 0.8 mm   

34  Μέγιστο μήκος σχεδίου Α0 για σάρωση: >= 2.65 m   

35  Συνδεσιμότητα:  Gigabit 
Ethernet, WiFI, 
USB 2.0 
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36  Πιστοποιήσεις εξοπλισμού Συμμόρφωση 
EU EMC 
Directive, 
Environmental 
ENERGY STAR; 
WEEE; RoHS 
(EU), REACH, 
EPEAT Silver, 
LVD & EN 
60950-1 

  

37  Περιλαμβάνεται: βάση 
εκτυπωτή και 
καλάθι 
συλλογής, 
καλώδια 
τροφοδοσίας, 
1 πλήρης 
σειρά 
μελανιών >= 
130ml έκαστο, 
οδηγοί για 
Windows 

  

38  Εγγύηση: 5 έτη onsite με 
ανταπόκριση 
την επόμενη 
εργάσιμη 
ημέρα 
Να υπάρχει 
βεβαίωση 
κατασκευαστή 
που να το 
πιστοποιεί. 

  

 

15. ΣΑΡΩΤΗΣ  
CPV:30216110-0 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

29  Κατασκευαστής/Μοντέλο Να αναφερθεί   

30  Υποστηριζόμενα Λειτουργικά συστήματα 
Windows® 10, Windows® 
8.1, Windows® 7, macOS, 

Linux (Ubuntu) 

  

31  Sensor type 
Automatic Document 

Feeder (ADF) 
  

32  Scanning modes 
Simplex / Duplex, Color / 
Grayscale / Monochrome 

  

33  Image sensor type 
Color CCD (Charge-

coupled device) x 2 (front 
x 1, back x 1) 

  

34  Light source White LED Array x 2 (front   
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x 1, back x 1) 

35  Multifeed detection 
Ultrasonic multi-feed 
detection sensor x 1, 

Paper detection sensor 

  

36  Document size  Maximum 
216 x 355.6 mm (8.5 x 14 

in.) 
  

37  Document size Minimum 
50.8 x 54 mm (2 x 2.13 

in.) (Landscape / Portrait) 
  

38  Long paper scanning 
216 x 5,588 mm (8.5 x 

220 in.) 
  

39  Paper weight (Thickness): Paper 

27 to 413 g/m2 (7.2 to 
112 lb.) 

  

A8 size: 127 to 209 g/m2 
(34 to 56 lb.) 

  

40  Paper weight (Thickness): Plastic Card 1.4 mm or less   

41  Scanning speed (A4, Portrait) Color Simplex: 40 ppm 
(200/300 dpi),  

Duplex: 80 ipm (200/300 
dpi) 

  

42  Scanning speed (A4, Portrait) Grayscale   

 Scanning speed(A4, Portrait) Monochrome 
  

 ADF Capacity 
80 Sheets (A4: 80 g/m2 or 

20 lb) 
  

 
Ενδύκνειται για χρήση με φόρτο 
ημερήσιας σάρωσης περίπου 6.000 
φύλλων 

ΝΑΙ 
  

43  Background colors White / Black (Selectable)   

44  Οπτική ανάλυση 600 dpi   

45  

Ανάλυση Εξόδου: 50 to 600 dpi   

Color (24-bit), Grayscale (8-bit), 
Monochrome (1-bit) 

(adjustable by 1 dpi 
increments), 1200 dpi 

(driver) 

  

46  format εξόδου σε έγχρωμο 24-bit   

47  format εξόδου σε κλίμακα του γκρι 8-bit   

48  format εξόδου  σε μονόχρωμο 1-bit   

49  Internal video processing 1,024 levels (10-bit)   

50  Interface USB 2.0 / USB 1.1   

51  Connector shape B type   

52  Image processing functions 

Multi image output, 
Automatic color 

detection, Blank page 
detection, Dynamic 

threshold (iDTC), 
Advanced DTC, SDTC, 

Error diffusion, Halftone, 
De-Screen, Emphasis, 

Color cleanup, Dropout 
color (None / Red / Green 
/ Blue / Saturation), sRGB 

output, Hole punch 
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removal, Index tab 
cropping, Split image, De-

Skew, Edge correction, 
Vertical streaks 

reduction, Automatic 
page size detection 

53  

Να περιλαμβάνει λογισμικό σάρωσης του 
κατασκευαστή του scanner με 
δυνατότητες Barcode Recognition, 
Document Separation και OCR χωρίς 
επιπλέον χρέωση (κτήσης και συντήρησης 
στα επόμενα έτη) 

NAI να αναφερθεί 

  

54  

Να έχει την δυνατότητα προσθήκης 
ειδικού εκτυπωτή οπισθογράφησης 
(imprinter) του ίδιου κατασκευαστή. Να 
αναφερθεί το σχετικό part number. 

ΝΑΙ 

  

55  
Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να 
είναι καινούργιο και αμεταχείριστο 

NAI 
  

56  

Να προσφερθεί με 3 έτη εγγύηση 
κατασκευαστή. Να υπάρχει σχετική 
δήλωση του Κατασκευαστή που να το 
πιστοποιεί. 

NAI 

  

 

 
16. ΣΑΡΩΤΗΣ  

CPV:30216110-0 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

28  Σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) ΝΑΙ   

29  Οπτική Ανάλυση 600 dpi   

30  
Τύπος αισθητήρα σάρωσης 

Colour CIS x 
2 

  

31  Σάρωση μονής και διπλής όψης (simplex & duplex) ΝΑΙ   

32  Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης από Α8 έως και Α4 ΝΑΙ   

33  Δυνατότητα σάρωσης long paper >3 m   

34  
Δυνατότητα σάρωσης εγγράφων βάρους από 50g/m2 
έως 209 g/m2 

ΝΑΙ 
  

35  Χωρητικότητα τροφοδότη σε Α4, 80 g/m2 50 σελίδες   

36  
Διασύνδεση (Interface) USB 3.2 Gen 1  / USB 2.0 / USB 
1.1 

ΝΑΙ 
  

37  
Διασύνδεση (Interface) Ethernet 10BASE-T,100BASE-
TX,1000BASE-T 

ΝΑΙ 
  

38  Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης A4 300 dpi color >= 30 ppm   

39  Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης A4 300 dpi color >= 60 ipm   

40  Δυνατότητα έγχρωμης, γκρι και μονόχρωμης σάρωσης NAI   

41  Multi Feed Detection (Ultrasonic) ΝΑΙ   
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42  

Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε 
λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows 8.1, 
Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 
2016  

ΝΑΙ 

  

43  
Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε 
λειτουργικό σύστημα Linux Ubuntu 

ΝΑΙ 
  

44  
Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε 
λειτουργικό σύστημα macOS 

ΝΑΙ 
  

45  
Αντοχή Brake Roller, Pick Roller τουλάχιστον για 
100.000 φύλλα 

ΝΑΙ 
  

46  

Αν τα προς σάρωση έγγραφα παρουσιάζουν τις κάτωθι 
ιδιαιτερότητες:  
• έχουν κολλημένες φωτογραφίες 
• είναι σκονισμένα 
• έχουν σχισμένες γωνίες 
• σε κάποιες σελίδες υπάρχουν παραμένοντες 
συρραφίδες 
• κάποιες σελίδες τσαλακωμένες 
• φέρουν στρογγυλή σφραγίδα μπλε χρώματος σε 
αρκετές σελίδες 
τότε η σάρωση των παραπάνω εγγράφων θα πρέπει να 
διεκπεραιώνεται χωρίς κανένα πρόβλημα.  

NAI 

  

47  
Δυνατότητα σάρωσης πλαστικών καρτών πάχους έως 
0.76 mm 

ΝΑΙ 
  

48  

Να υποστηρίζει όλες τις παρακάτω λειτουργίες 
επεξεργασίας εικόνας:  
Multi image output, Automatic color detection, 
Automatic page size detection, Blank page detection, 
Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error 
diffusion, Dither, 
De-Screen, Emphasis, Dropout color 
(None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), 
sRGB output, Split image, De-Skew, Edge filler, Vertical 
streaks reduction, Digital endorser, Background pattern 
removal, Character thickness, Character augmentation, 
Character extraction 

ΝΑΙ 

  

49  

Να περιλαμβάνει λογισμικό σάρωσης του 
κατασκευαστή του scanner με δυνατότητες Barcode 
Recognition, Document Separation και Zonal OCR χωρίς 
επιπλέον χρέωση (κτήσης και συντήρησης στα 
επόμενα έτη) 

NAI να 
αναφερθεί 

  

50  

Να περιλαμβάνει λογισμικό του  κατασκευαστή του 
scanner ώστε να είναι εφικτή η κεντρική διαχείριση 
των σαρωτών από μία κεντρική εφαρμογή για να 
ελέγχει την κατάσταση των αναλωσίμων τους, να 
ελέγχει την λειτουργική κατάσταση των σαρωτών, να 
ελέγχει την παραγωγικότητα τους, να κάνει firmware 
update 

NAI να 
αναφερθεί 

  

51  Οδηγοί λειτουργίας (drivers) ISIS & TWAIN NAI   
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52  
Ενδύκνειται για χρήση με φόρτο ημερήσιας σάρωσης 
περίπου 4.500 φύλλων 

NAI 
  

53  
Να προσφερθεί με 3 έτη εγγύηση κατασκευαστή. Να 
υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το 
πιστοποιεί. 

ΝΑΙ 
  

54  
Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο 

ΝΑΙ 
  

 

17. Βιντεοπροβολέας  
CPV: 38652120-7 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

14  Τεχνολογία προβολής 3LCD   

15  
Φωτεινότητα σε έγχρωμη και λευκή εικόνα (Color 
light output & White light output)στο υψηλότερο 
mode λειτουργίας του προβολέα 

>=3500 lm  
  

16  
Ώρες λειτουργίας της λάμπας:  στο υψηλότερο 
mode λειτουργίας του προβολέα (με μία ή 
περισσότερες λάμπες συνδυαστικά) 

>=3500 lm  
  

17  Λόγος Αντίθεσης 15000:1 ή καλύτερος Ναι   

18  Εγγενής Ανάλυση 
XGA, 1024 x 768 

4:3 
  

19  Throw ratio   1,48 - 1,77:1,   

20  Διόρθωση  Keystone 

Χειροκίνητο 
vertical: ± 30 °, 

Χειροκίνητο 
horizontal ± 30 ° 

  

21  Μέγεθος προβολης 30” to 300”    

22  Ηχείο 
5 W x 1 

(monaural) 
  

23  Διάρκεια λάμπας (σε κανονική λειτουργία) >=6000h   

24  Ψηφιακό zoom 1-1,2:1   

 Συνδεσιμότητα     

25  Είσοδοι βίντεο,υπολογιστή,ήχου και ελέγχου 

USB 2.0 Type A, 
USB 2.0 Type B, 
RS-232C, Wireless 
LAN IEEE 
802.11b/g/n 
(optional), VGA in 
(2x), VGA out, 
HDMI in, 
Composite in, 
Component in 
(2x), RGB in (2x), 
Stereo mini jack 
audio out, Stereo 
mini jack audio in 
(2x), Ethernet 
interface (100 
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Base-TX / 10 
Base-T) 

 ΕΓΓΥΗΣΗ     

26  
24 Μήνες Εγγύηση, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 
ώρες 

ΝΑΙ 
  

 

18. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD 
CPV: 30233132-5 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5  Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων 5 Gbits/sec   

6  Χωρητικότητα 2 TB   

7  Σύνδεση USB 3.0   

8  ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη    

 

19. UPS 
CPV: 31154000-0 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5  Τύπος Stand-By   

6  Ισχύς 550VA   

7  Πρίζες  6   

8  ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη    

 

20. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΑΣ ΕΓΓΡΆΦΩΝ 
CPV: 30191400-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5  Τύπος κοπής     Strip Cut   

6  Ταυτόχρονη Κοπή 10 φύλλα   

7  Χωρητικότητα Κάδου 10 lt   

8  ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη    

 

21. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ 
CPV: 32552100-8 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

71  Κεντρική διαχείριση και αυτόματη ρύθμιση 
παραμέτρων μέσω του ΙΡ τηλεφωνικού κέντρου 
που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου 

NAI 
  

72  Υποστήριξη εφαρμογών XML NAI   

73  Δυνατότητα αναζήτησης χρήστη μέσω 
πρόσβασης σε καταλόγους LDAP 

NAI 
  

74  Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής 
τροφοδοσίας 

NAI 
  

75  Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο 
βάσει του IEEE 803af Power over Ethernet 

NAI 
  

76  Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων NAI   
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77  Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής 
παραμετροποίησης μέσω DHCP 

NAI 
  

78  Υποστήριξη πρωτοκόλλου σηματοδοσίας SIP NAI   

79  Yυποστήριξη δεύτερου πρωτοκόλλου 
σηματοδοσίας (να αναφερθεί) 

NAI 
  

80  Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα  801q, 801p 
και Type of Service (ToS) Marking 

NAI 
  

81  Υποστήριξη  Voice Activity Detection NAI   

82  Υποστήριξη Comfort Noise Generation NAI   

83  Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer)  NAI   

84  Δυνατότητα συνδιάσκεψης με τον αριθμό μελών 
που υποστηρίζει το σύστημα εξυπηρετητή 

NAI 
  

85  Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης NAI   

86  Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες NAI   

87  Δυνατότητα προώθησης κλήσης υπό συνθήκες 
μη απάντησης και απασχολημένου 

NAI 
  

88  Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και 
αναπάντητων κλήσεων 

NAI 
  

89  Δυνατότητα αναφοράς ποιοτικών στοιχείων 
φωνής (jitter, packet loss) σε πραγματικό χρόνο 
κατά τη διάρκεια κλήσης 

NAI 
  

90  Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα 
καλούντος, αριθμό καλούντος 

NAI 
  

91  Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργειών 4   

92  Δυνατότητα άμεσης εκτροπής κλήσης NAI   

93  Υποστήριξη Music on Hold (MoH) NAI   

94  Υποστήριξη Unicast MoH NAI   

95  Υποστήριξη Multicast MoH NAI   

96  Υποστήριξη αναμονής κλήσης NAI   

97  Υποστήριξη DTMF NAI   

98  Υποστήριξη distinctive ringing NAI   

99  Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης NAI   

100  Δυνατότητα σίγασης (mute) NAI   

101  Δυνατότητα στάθμευσης κλήσης (Call Park) NAI   

102  Κατάσταση κλήσης ανά γραμμή (Call Status per 
Line) 

NAI   

103  Υποστήριξη Call-Back σε κατάσταση 
απασχολημένου 

NAI   

104  Υποστήριξη Call-Back σε κατάσταση μη 
απάντησης 

NAI   

105  Δυνατότητα Call Pickup NAI   

106  Κατάλογος προσωπικών επαφών NAI   

107  Κατάλογος συστήματος NAI   

108  Δυνατότητα εμφάνισης κατάστασης (presence) 
των χρηστών στους καταλόγους συστήματος, 
εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων 
κλήσεων  

NAI 

  

109  Προγραμματιζόμενες ταχείες κλήσεις NAI   
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110  Ρύθμιση έντασης ήχου NAI   

111  Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer 
Protocol (TFTP) Server 

NAI 
  

112  Δυνατότητα διαχείρισης της συσκευής εξ 
αποστάσεως μέσω ΗTTP και δυνατότητα 
απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτής 

NAI 
  

113  Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της 
συσκευής κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή 
επεξεργασίας κλήσεων 

NAI  
  

114  Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού NAI   

115  Δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων ποιότητας 
φωνής (επιλογή μέσω πλήκτρου) 

NAI 
  

116  Δυνατότητα αλλαγής φόντου (οι επιλογές να 
καθορίζονται από το διαχειριστή) 

NAI 
  

117  Ανοιχτή συνομιλίας full duplex NAI   

118  Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής 6   

119  Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων NAI   

120  Δύο (2) θύρες Gigabit Ethernet 10/100/1000 
Base TX 
Η μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη 
διασύνδεση με 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

NAI  

  

121  Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας 
Gigabit Ethernet 

NAI  
  

122  Ρυθμιζόμενο στήριγμα βάσης NAI    

123  Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών NAI    

124  Πλήκτρο μεγάφωνου NAI    

125  Full-Duplex μεγάφωνο NAI    

126  Πλήκτρο ακουστικού NAI    

127  Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 300x200   

128  Ρύθμιση φωτεινότητας NAI   

129  Έγχρωμη οθόνη ΝΑΙ   

130  Υποστήριξη των codec G711, G729a, G722, iLBC NAI   

131  Υποστήριξη Image Authentication NAI    

132  Υποστήριξη File Authentication NAI    

133  Πιστοποίηση συσκευής με χρήση X.509v3 
Certificates 

NAI    

134  Υποστήριξη Signaling encryption (TLS) NAI    

135  Υποστήριξη Media encryption SRTP NAI    

136  Δυνατότητα απενεργοποίησης του πλήκτρου 
πρόσβασης ρυθμίσεων 

NAI    

137  Δυνατότητα απενεργοποίησης Gratuitous ARP NAI    

138  Δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής ως 
σημείο διανομής λογισμικού αναβάθμισης (για 
την ελαχιστοποίηση απαίτησης πόρων δικτύου 
από τις γραμμές WAN και τον εξυπηρετητή TFTP) 

NAI   

139  Υποστήριξη Video Τηλεφωνίας (σε συνεργασία 
με εξωτερική camera) 

NAI   
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140  ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη    

 

22. WEB CAMERA 
CPV: 30237240-3 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12  Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται 
και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης 

ΝΑΙ 
  

13  Μέγ. ανάλυση 720p/30 fps   

14  
Τύπος εστίασης  σταθερή 

εστίαση 
  

15  Τεχνολογία φακού  βασική   

16  Ενσωματωμένο μικρόφωνο  μονοφωνικό   

17  Οπτικό πεδίο 60°   

18  
κλιπ γενικής χρήσης προσαρμόζεται σε φορητούς 
υπολογιστές, οθόνες LCD ή monitor 

ΝΑΙ   

19  
Μήκος καλωδίου: 
 

1,5 m   

20  
Συμβατό με Windows® 10 ή νεότερες εκδόσεις, 
Windows 8, Windows 7 

NAI   

21  

Υποστηρίζει τη λειτουργία USB Video Device 
Class (UVC) 

macOS 10.10 ή 
νεότερες 
εκδόσεις 
Chrome OS™ 
Android™ v 5.0 
ή νεότερες 
εκδόσεις 
Θύρα USB 
Πρόσβαση στο 
Internet 

  

22  Εγγύηση 2 έτη   

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 

1. Φωτοαντιγραφικό 
CPVS: 30121100-4 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

21  Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης, 
αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ   

22  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ    A5 - A3   

23  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 7 δευτερόλεπτα   

24  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 1 συρτάρι ρυθμιζόμενου   
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μεγέθους  έως Α3 
χωρητικότητας 500 
φύλλων,  και 1 βοηθητικό 
δίσκο (bypass)  100 φύλλων 

25  ΜΝΗΜΗ >=1 GΒ ΜΑΧ 3GB   

26  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-999   

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ   

27  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 50 φύλλων, αυτόματη 
αναστροφή (duplex) 

  

28  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=45 σελίδες/λεπτό A4  
Α/Μ & COLOR 300 DPI 

  

29  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 600Χ600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε 
αρχείο,  e-mail, FTP, SMB 

  

30  Μορφή αρχείων σάρωσης TIFF, JPEG, PDF   

ΕΚΤΥΠΩΣΗ   

31  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 >= 25 σελίδες/λεπτό   

32  ΑΝΑΛΥΣΗ 1200x1200 dpi Α/Μ   

33  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(DUPLEX) 

ΝΑΙ   

34  ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL5, PCL6  Postscript 3 
(PS3) 

  

35  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ  Ethernet 10/100/1000TX & 
USB (2.0 ή καλύτερο) 

  

36  ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων, 
αφής 
- Επιθυμητή έγχρωμη, με 
Ελληνική γλώσσα  

  

37  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση 
διαθεσιμότητας για  5 έτη 

  

38  Κύκλος τακτικού Service σύμφωνα με 
τον κατασκευαστή (Να επισυνάπτεται 
Βεβαίωση του κατασκευαστικού 
οίκου) 

≥ 300.000 εκτυπώσεις   

39  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 
>15.000 σελίδων A4, λογισμικό 
εγκατάστασης σε λειτουργικά 
συστήματα Windows 7, 8, και 10 που 
θα εγκατασταθεί με ευθύνη του 

ΝΑΙ   
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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 

40  ΕΓΓΎΗΣΗ Δύο (2) έτη    

 

2. Φωτοαντιγραφικό 
CPVS: 30121100-4 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

27  Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης, 
αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ   

28  ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 100.000 αντίγραφα Α4   

29  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 - A3   

30  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 5 δευτερόλεπτα   

31  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ >= 2 συρτάρια 
ρυθμιζόμενου μεγέθους  
έως Α3 χωρητικότητας 
>=500 φύλλων και ένας 
βοηθητικός δίσκος 
(bypass)  >=100 φύλλων 

  

32  ΜΝΗΜΗ >=2GB   

33  ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ >=300GB   

34  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-999   

35  ZOOM 25%-400% ανά 1 βήμα   

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ   

36  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 140 φύλλων, 
αυτόματη αναστροφή 
(duplex) 

  

37  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=80 σελίδες/λεπτό μονή 
A4 color  

  

38  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 600Χ600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε 
αρχείο,  e-mail, FTP, SMB 

  

39  Μορφή αρχείων σάρωσης TIFF, JPEG, PDF   

ΕΚΤΥΠΩΣΗ   

40  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 >=40 σελίδες/λεπτό μονή 
A4 Α/Μ 

  

41  ΑΝΑΛΥΣΗ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 1200x1200 dpi   

42  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(DUPLEX) 

ΝΑΙ   

43  ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL5, PCL6  Postscript 3 
(PS3) 
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44  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ  Ethernet 10/100/1000TX 
& USB (2.0 ή καλύτερο) 

  

45  ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων 
και χειρισμών, LCD αφής, 
έγχρωμη  
- Επιθυμητή Ελληνική 
γλώσσα  

  

46  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση 
διαθεσιμότητας για  5 έτη 

  

47  Κύκλος τακτικού Service σύμφωνα με 
τον κατασκευαστή (Να επισυνάπτεται 
Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου) 

≥ 550.000 εκτυπώσεις   

48  ΒΑΣΗ Εργοστασιακή τροχήλατη 
βάση 

  

49  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Δυνατότητα προσθήκης 
FAX 

  

50  TONER Αποδοτικότητας>=35.000 
σελ. 

  

51  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 >=35.000 
σελίδων A4, λογισμικό εγκατάστασης σε 
λειτουργικά συστήματα Windows 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   

52  ΕΓΓΎΗΣΗ Δύο (2) έτη    

 

3. Φωτοαντιγραφικό 
CPVS: 30121100-4 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

20  Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης ή 
μελάνης, αμεταχείριστο και όχι 
ανακατασκευής 

ΝΑΙ   

21  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 - A3   

22  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ A/M ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ <= 6 δευτερόλεπτα   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

23  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ >= 2 συρτάρια 
ρυθμιζόμενου μεγέθους  
έως Α3 χωρητικότητας 
συνολικά >=700 φύλλων 
και ένας βοηθητικός 
δίσκος (bypass)  >=80 
φύλλων 

  

24  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-999   

25  ZOOM 25%-400% ανά 1 βήμα   

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ   

26  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 50 φύλλων, αυτόματη 
αναστροφή (duplex) 

  

27  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=45 σελίδες/λεπτό A4 
μονή A4 ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΜΟΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

  

28  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 600X600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε 
αρχείο 

  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ   

29  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΜΕΓΙΣΤΗ >=35 σελίδες/λεπτό μονή 
A4 Α/Μ 

  

30  ΑΝΑΛΥΣΗ 4800x1200 dpi ΕΓΧΡΩΜΗ   

31  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(DUPLEX) 

ΝΑΙ   

32  ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL   

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

  

34  ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων 
και χειρισμών, LCD αφής, 
έγχρωμη  
- Επιθυμητή Ελληνική 
γλώσσα  

  

35  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση 
διαθεσιμότητας για  5 έτη 

  

36  ΒΑΣΗ Εργοστασιακή τροχήλατη 
βάση 

  

37  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 μία πλήρη σειρά 
χρωμάτων (Black, Cyan, Magenta, Yellow) 
γνήσια και επιπλέον από αυτά που 
συνοδεύουν την εργοστασιακή 

ΝΑΙ   
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συσκευασία του απόδοσης τουλάχιστον 
20.000 σελίδων το κάθε ένα.   
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 

38  ΕΓΓΎΗΣΗ Πέντε (5) έτη ή 180.000 
εκτυπώσεις Α4 χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα 
toner/μελάνια και το 
waste toner/ink box. 

  

 

4. Φωτοαντιγραφικό 
CPVS: 30121100-4 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

25  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης ή 
μελάνης, αμεταχείριστο και όχι 
ανακατασκευής 

ΝΑΙ   

26  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 – A4   

27  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ A/M ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 6 δευτερόλεπτα   

28  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ >= 1 συρτάρι 
ρυθμιζόμενου μεγέθους  
έως Α4 χωρητικότητας 
συνολικά >=250 φύλλων 
και ένας βοηθητικός 
δίσκος (bypass)  >=100 
φύλλων 
Δυνατότητα επέκτασης 
χωρητικότητας εισόδου 
κατά τουλάχιστον 500 
φύλλα 80 gsm επιπλέον. 

  

29  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-99   

30  ZOOM 25%-400% ανά 1 βήμα   

31  ΜΝΗΜΗ >=3GB   

32  ΜΈΣΗ ΜΗΝΙΑΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ  >=5.000 σελίδες   

33  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Χωριστό toner-drum   

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ   

34  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 50 φύλλων, αυτόματη 
αναστροφή (duplex) 
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35  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=9 σελίδες/λεπτό A4 A4 
ΕΓΧΡΩΜΗ  
>=27 σελίδες/λεπτό A4 
ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 

  

36 δ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΙΓΡΑΦΗΣ  >=37 σελίδες/λεπτό   

37  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 600X600 dpi 
έγχρωμη, αποστολή σε 
αρχείο 

  

38  

Μορφή αρχείων σάρωσης 

S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, 
PDF, Secure PDF, High 
compression PDF,  BMP, 
PCX, GIF, TGA, PNG, 
WMF, EMF 

  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ   

39  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΜΕΓΙΣΤΗ >=40 σελίδες/λεπτό A4 
ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 

  

40  ΑΝΑΛΥΣΗ 1200x1200 dpi   

41  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(DUPLEX) 

ΝΑΙ   

42  ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL6 (XL3.0), PCL5e, 
PostScript 3, SIDM (IBM-
PPR, EPSON-FX) 

  

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

  

44  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΑ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΔΙΚΤΎΟΥ 

TCP/IPv4&v6, AirPrint, 
Google Cloud Print, 
NetBIOS over TCP, DHCP, 
BOOTP, HTTP, HTTPS, 
DNS, DDNS, WINS, UPNP, 
Bonjour, SMTP, POP3, 
SNMPv1&v3, SNTP, IPP, 
IPPS, WSD Print, WSD 
Scan, LLTD, IEEE802.1X, 
LPR, Port9100, Telnet, 
FTP, IPSec, Secure 
Protocol Server, LDAP, 
LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, 
SMTP, SMTPS 

  

45  ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων 
και χειρισμών, LCD αφής, 
έγχρωμη >=6,5’’ 
- Επιθυμητή Ελληνική 
γλώσσα  

  

46  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση 
διαθεσιμότητας για  5 έτη 

  

47  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

ΝΑΙ   



 

Σελίδα 124 

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι 
αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε 
λειτουργία με ευθύνη του προμηθευτή.  
Επίσης πρέπει να συνοδεύεται 
απαραίτητα με toner και drum για την 
εκτύπωση τουλάχιστον 22.000 σελίδων, 
περιλαμβανομένων και των 
εργοστασιακών (αρχικών) αναλωσίμων..   
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 

48  ΕΓΓΎΗΣΗ Τρία (3) έτη    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΕΕΕΣ -  
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 253-638359

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997579296
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): WWW.heraklion.gr
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Οδός και αριθμός: ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1
Ταχ. κωδ.: 71202
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2813409185-428
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: prom@heraklion.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
• 30213300-8, «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές», • 30231310-3, «Επίπεδες 
οθόνες», • 30213200-7, «Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου 
με τη χρήση γραφίδας», • 30213100-6, «Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές», • 
72262000-9 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού», • 48611000-4 «Πακέτα λογισμικού 
βάσεων δεδομένων», • 30232110-8, «Εκτυπωτές λέιζερ», • 30232150-0 «Εκτυπωτές 
ψεκασμού μελάνης», • 30216110-0 «Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής», 
• 30236000-2 «Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών», • 32552100-8 
«Τηλεφωνικές συσκευές», • 30121100-4 «Φωτοαντιγραφικά»,
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 124015 28/ 12/ 2020

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
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Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 22

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή


