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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις:  
α.  Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 63/2005 (Α΄-98). 
β.    Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), όπως ισχύουν. 
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γ.   Του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και άλλες διατάξεις» (Α΄-73), όπως ισχύουν. 

δ.   Του Ν.1481/1984, ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α΄-152), όπως ισχύουν.  
ε.   Των άρθρων 8 και επόμενα του Ν.1599/1986 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση 

νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν. 
στ.  Του Ν.2690/1999 (Α΄45) ‘’Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις’’, όπως ισχύουν. 
ζ.    Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 
η.    Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄-112) όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

θ.   Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 
Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (!76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 
(Α΄-173). 

ι. Του άρθρου 25 του Ν.3614/2007 ‘’Επιτάχυνση της υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων’’ (Α΄-267). 

ια.  Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας’’ του Ν.2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά 
τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις (Α΄-283), όπως 
ισχύουν  . 

ιβ.   Του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ (Α΄-
248), όπως ισχύουν. 

ιγ. Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266). 

ιδ.  Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄-204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
Ν.4412/2016. 

ιε.    Του άρθρου 35 Ν.4129/2013 ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ 
(Α΄-52), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

ιστ. Των άρθρων 73 και 74 του Ν.4146/2013 ‘’Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-
90).   

ιζ.   Του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 ‘’Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013’’ (Α΄-107). 

ιη.  Του Ν.4155/2013 ‘’Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις’’ (Α΄-120), όπως ισχύουν. 

ιθ.  Των άρθρων 1 έως 3 του Ν.4250/2014 ‘’Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις‘’ (Α΄-74). 
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κ.    Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις. 

κα. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015’’, όπως ισχύει. 

κβ.  Του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

κγ.  Του 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων. Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

κδ.  Του ν.4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διατάξεις για 
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση), 
(11180/29.6.20130, διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 51/Α/3.4.2016). 

κε. Του Π.Δ 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ (Α΄-241). 

κστ. Του Π.Δ 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213). 

κζ.  Του Π.Δ 113/2010 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (Α΄-194), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

κη.  Του Π.Δ 82/2011 ‘’Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων’’ ( Α΄-198). 

κθ.   Του ΠΔ.85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών’’ (A΄-141). 

λ.  Του ΠΔ.24/2015 (A΄-20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων». 
λα. Του ΠΔ.73/2015 ‘’Διορισμοί Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-116). 
λβ.  Του Π.Δ 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α΄-281). 
 

2. Τις αποφάσεις: 
α.  Υπ’ αριθ. Π1/2380 από 18.12.2012 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής 

Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου ‘’Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων’’ (Β΄-3400). 

β.  Υπ’ αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

γ.  Υπ’ αριθ. Υ95 από 27-02-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί Ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. 

δ.   Υπ’ αριθ. 7004/3/67 από 28-5-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων επί 
θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα. 

ε.   Υπ’ αριθ. 12179/02-7-2014 της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ‘’Καθορισμός 
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ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (…) που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου’’. 

στ.  Υπ’ αριθ. 8028/1/305-α΄ από 06-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ‘’Σύσταση-Συγκρότηση 
Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας’’, όπως ισχύει. 

ζ.   Υπ’ αριθ. 75171 (ΦΕΚ 2418/Β/05.08.2016) Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ανάθεση 
καθηκόντων διαχείρισης για Δράσεις/Έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 

η.  Υπ’ αριθ. 82350 από 09.08.2016 (ΦΕΚ Β΄-2451) Υπουργική Απόφαση με τίτλο 
«Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020»      

θ.    Την υπ’ αριθ. Υ186 από 11-11-2016 του Πρωθυπουργού ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα’’ (Β΄- 2109). 

ι.    Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 30-12-2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε 
υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα (B΄-2884).   

ια.  Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/28-θ' από 19-12-2016 του Γεν. Διευθυντής Οικονομικών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών “Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» στον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (στο 
πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και στους 
Προϊσταμένους των Τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης” (Β΄-4130) 

 
3.   Την υπ’ αριθ. ΑΠ 20467 από 02-09-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.3414/2005. 

 
4.   Την υπ’ αριθ. 2/70914/0026 από 28-9-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

‘’Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων’’, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
5.   Την από 28-6-2016 υπογραφείσα Συμφωνία Επιδότησης μεταξύ του Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Τάξης και του  Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υλοποίηση της 
δράσης «Ενίσχυση δυνατοτήτων συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και κατάλληλη 
αξιοποίηση τους σε επιχειρησιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση όλων των μορφών 
σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος». 

 
6.   Την υπ’ αριθ. ISF-P/60/7-κγ΄ από 29-06-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας 

Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την χορήγησης 
της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση δυνατοτήτων συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και 
κατάλληλη αξιοποίηση τους σε επιχειρησιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση όλων των 
μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος». (ΑΔΑ: ΩΑ1Δ465ΦΘΕ-Μ2Θ). 

 
7.  Την υπ’αρίθ. 1153 από 31-08-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και τουρισμού, για την έγκρισης ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2016 του έργου με τίτλο 
«Ενίσχυση δυνατοτήτων συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και κατάλληλη αξιοποίηση 
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τους σε επιχειρησιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση όλων των μορφών σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος». (ΑΔΑ: 6ΠΦΑ4653Ο7-7Ε3). 

 
8.   Το υπ’ αριθ. ISF-P/60/7-κθ΄ από 05-10-2016 έγγραφο της Υ.Δ.Ε.Α.Π./Τμήμα Υλοποίησης, 

Αναφορών, Επαληθεύσεων & Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας,  .που αφορά την έγκριση χρηματοδότησης της δράσης «Ενίσχυση δυνατοτήτων 
συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και κατάλληλη αξιοποίηση τους σε επιχειρησιακό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση όλων των μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος» . 

 
9.   Υπ’ αριθ. 4864/1/1-λδ΄ από 16-01-2017 έγγραφο της Δημόσιας Ασφάλειας Αττικής, 

σύμφωνα με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, επικαιροποιημένο τεύχος 
Τεχνικών Προδιαγραφών για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση δυνατοτήτων 
συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και κατάλληλη αξιοποίηση τους σε επιχειρησιακό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση όλων των μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος». 

 
10.  Το υπ’ αριθ. ISF/Β/60/7-μζ΄ από 11-02-2017 έγγραφο της Υ.Δ.Ε.Α.Π./Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας/Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων & Πιστοποίησης,  σύμφωνα με 
το οποίο διατυπώνει θετική γνώμη για το σχέδιο Διακήρυξης και για τη διαδικασία με την 
οποία θα προκηρυχτεί η δράση «Ενίσχυση δυνατοτήτων συλλογής και ανάλυσης 
πληροφοριών και κατάλληλη αξιοποίηση τους σε επιχειρησιακό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση όλων των μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος». 

 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
1. Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) 

σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια 
με αγορά του συστήματος, που περιγράφεται στα παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας 
Διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής.    

 
2. 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,  ύστερα από συντετμημένη προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. 

 
3. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ. 
17-02-2017 

20-03-2017 
& ΏΡΑ: 
08:00 

 
27-03-2017 

& ΏΡΑ: 
14:00 
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β.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
γ.   Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 37 του 
Ν.4412/2016 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

δ.   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, 
από την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 

ε.   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού                      
(καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να 
παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη 
τους και με ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν 
η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρετείναν τις 
προσφορές τους. 

στ.  Η προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη. 

 
4. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α.   Κράτος - μέλος της Ένωσης, 
β.   Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  
γ.  Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 
δ.   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. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων δεν απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
5.   Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τον διαγωνισμό τους οικονομικούς φορείς, για τους 

οποίους συντρέχει ένας (1) τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους αποκλεισμού, 
ήτοι: 
α.   Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος προσώπου που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του  οικονομικού φορέα ή έχει 
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εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για τα κάτωθι 
αδικήματα:  
 (1) 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), 

(2)  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 (EE 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 (EE L192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

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

(4) 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 (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 

(5)  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 (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α' 166), 

(6)  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 (EE L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α' 215). 
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: 
-        στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών 

εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 
-      στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β.   Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή 

φόρων. 
γ.   Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
δ.    Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν 

από την παράγραφο 2 του  άρθρου 18 του Ν.4412/2016.  
ε.    Ο οικονομικός φορέας 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 βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
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κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

στ.  Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

ζ.    Εάν υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του Ν.4412/2016. 

η.    Εάν  υφίσταται κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια του άρθρου 48 του Ν.4412/2016 

θ.    Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 

ι.    Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του N.4412/2016.  

ια.   Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχοντας αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

ιβ.    Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που 
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ιγ.    Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων αποκλείονται, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 
6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που 
αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο  της παρούσας Διακήρυξης. 

 
7.  Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας 
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι 
ως εξής: 
α.   Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

β.   Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
της συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

γ. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική,  
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία 

δ.   Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 
8.    Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 
9.   Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 
Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 
10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και 

συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή 
υποχρεώσεων μέχρι και την 06-03-2017. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το κείμενο 
των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.  

 
11. Ο προσφέρων προμηθευτής εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προδικαστική 

προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 
δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως 
ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 

 
12. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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αρχή (άρθ. 77 του Ν.4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
13. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

 
 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ  
 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ 

Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/ 
Διεύθυνση Οικονομικών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι: 
27-03-2017  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 

 
48000000-8 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

(Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού – λογισμικών 
εφαρμογών- παροχή υπηρεσιών) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ένα (1) σύστημα 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 6 
ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ) 

 

#179.032,25#€  άνευ Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 

#222.000,00#€  συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και  κρατήσεων. 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε ισχύων. 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 050/2 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

 
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, με ποσοστό 75% 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή και 25% Εθνική Συμμετοχή. 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

Ενίσχυση δυνατοτήτων συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών 
και κατάλληλη αξιοποίηση τους σε επιχειρησιακό επίπεδο για 

την αντιμετώπιση όλων των μορφών σοβαρού και οργανωμένου 
εγκλήματος 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 
(MIS) 

2016ΣΕ05020015 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

0,14504% 
Ανάλυση: 
 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων 
και Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Επισημαίνεται ότι οι κρατήσεις υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών και της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών θα τεθούν σε ισχύ όταν εκδοθούν οι 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες θα ρυθμίζονται ο 
τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία κρατήσεων.  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 64 του Ν.4172/13,  
όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος. 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Δεν γίνεται αποδεκτή. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Όπως ορίζεται στο παράρτημα ΣΤ ΄΄Τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών΄΄  της παρούσας. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Όπως ορίζεται στο παράρτημα ΣΤ ΄΄Τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών΄΄ της παρούσας.  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Όπως ορίζεται στο παράρτημα ΣΤ ΄΄Τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών΄΄ της παρούσας. 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

     
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 
 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
 

1.1. Τρόπος-Χρόνος υποβολής προσφορών. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 92 και 96 του Ν.4412/2016 και   στο άρθρο 11 
της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β-21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
Οι προσφορές υποβάλλονται και  σε έντυπη μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, εντός  
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό 
στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα,  κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φάκελου), στο Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη και ως εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα 
επιστρέφεται στον προσφέροντα.  

 
1.2. Περιεχόμενο προσφορών. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
α.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
β.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» και 
γ.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 
 

 
1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή 
αρχείου .pdf  σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω: 
1.2.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo άρθρο 72 του Ν.4412/16 

και την υπ’ αριθ. ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
(σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας) υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και 
προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το αναλογούν ποσό της εγγύησης 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα αναγράφεται 
αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ,  θα καλύπτει το 2% της 
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προϋπολογισθείσης δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι  #3580,64# ευρώ και θα 
ισχύει μέχρι και την 30-04-2018. 

1.2.1.2  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 
του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75) και προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 της Επιτροπής της 5 Ιανουαρίου 2016. 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υπογράφεται ψηφιακά και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Το Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται φέροντας τις ψηφιακές υπογραφές όλων των 
μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
(ψηφιακή υπογραφή Ε.Ε.Ε.Σ.) αφορά ιδίως:  
α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.   
 

 Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:  
1.  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016 συμπληρώνεται και υποβάλλεται με την κάτωθι διαδικασία:  
α.  Από το Τμήμα Προμηθειών /Διεύθυνση Οικονομικών/ Αρχηγείο Ελληνικής 

Αστυνομίας, έχει εξαχθεί ένα αρχείο  σε μορφή .xml  το οποίο δεν είναι 
αναγνώσιμο. Το εν λόγω αρχείο βρίσκεται αποθηκευμένο  στον διαγωνισμό με 
συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 30906. 

β.    Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας  «κατεβάζει» το εν λόγω αρχείο .xml από το 
ΕΣΗΔΗΣ και το  αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  

γ.  Ακολούθως, μεταβαίνει  στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el, επιλέγει Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και  τηλεφορτώνει 
(«ανεβάζει») το αρχείο σε μορφή .xml  του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του 
διαγωνισμού που προηγουμένως αποθήκευσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
του.  

δ.    Ακολούθως 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. 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 eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη 
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που 
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.  

ε.   Το ΕΕΕΣ, σε μορφή αρχείου .pdf, υπογράφεται ψηφιακά από το-α μέλος-η 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σ’αυτό και έχει-ουν δηλωθεί στο μέρος ΙΙ, παράγραφος Β΄ 
(πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα) του 
Ε.Ε.Ε.Σ. 
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στ. Ακολούθως το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2.  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας  υποβάλει προσφορά και δεν πληροί  
τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην 
παρούσα Διακήρυξη, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, προς τους οποίους συνδέεται με 
άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, προκειμένου 
να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση ο  οικονομικός 
φορέας που υποβάλει  προσφορά, δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. τον-υς οικονομικο-
ούς φορεα-ίς στον-ους οποίο-ους θα στηριχτεί και επισυνάπτει χωριστό-α 
έντυπο-α  Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένο-α από τον-ους οικονομικό-ους 
φορέα-εις που θα παράσχει-ουν στήριξη στον προσφέροντα. 
Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικό φορέα που θα παράσχει 
στήριξη, υπογράφεται ψηφιακά,  χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. Το Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικό φορέα που θα παράσχει στήριξη, 
υπογράφεται από το-α μέλος-η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
ιδίως:  
α.  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β.  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
3. Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει  

τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το 
δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ  καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που θα προτείνει.   Σ’ 
αυτή την περίπτωση ο  οικονομικός φορέας που υποβάλει  προσφορά, 
επισυνάπτει χωριστό-α έντυπο-α  Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένο-α από 
τον-ους υπερογολάβο-ους. 
Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, υπογράφεται ψηφιακά,  
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής και συμπληρώνεται ως 
προς τα μέρη I, II, III. Το Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, υπογράφεται από το-α μέλος-
η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α.  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β.  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής», που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης απαιτείται 
να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη 
διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) εντός σφραγισμένου φάκελου, 
στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και η 
αναθέτουσα αρχή, ο αριθμός της Διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. Τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά θα 
περιέχονται στον σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε τρεις (3) 
σφραγισμένους υπόφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Δικαιολογητικά 
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συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», αντίστοιχα, 
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. 

5.  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας σε έντυπη μορφή, είναι η πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

7. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή 
δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το 
δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.2.2.Τεχνική προσφορά. 
Στον (υπό)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
1.2.2.1 Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του 
Ν.4412/2016) και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. 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.Εφόσον οι 
τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

1.2.2.2  Τα δικαιολογητικά ή/και οι σχετικές δηλώσεις που απαιτούνται από το 
Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών- 
Απαιτήσεων». Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) 
εφόσον απαιτούνται από το παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας διακήρυξης,  θα 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 
τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Όσα από τα 
δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα 
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, πλην των τεχνικών φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και 
στην αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει 
να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της 
σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των 
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 
(ΦΕΚ Α΄-188). Εφόσον απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από το 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών,  του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας 
Διακήρυξης, πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες  (σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016) από τον 
οικονομικό φορέα. 

1.2.2.3 Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει  
τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να 
δηλώσει το ακριβές τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό τη 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που 
προτείνει.  Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των προτεινόμενων υπεργολάβων θα 
πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που έχουν δηλωθεί στο Ε.Ε.Ε.Σ. 

1.2.2.4 Ο οικονομικός φορέας εφόσον στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
προκειμένου να καλύψει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
της παρούσας διακήρυξης, θα δηλώσει τους οικονομικούς φορείς στους οποίους 
θα στηριχτεί  και την στήριξη που θα λάβει από αυτούς.  Επισημαίνεται ότι, τα 
στοιχεία των τρίτων, που θα παράσχουν την στήριξή τους στον προσφέροντα, θα 
πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που περιέχονται στα υποβληθέντα, ως 
δικαιολογητικά συμμετοχής, ΕΕΕΣ. 

1.2.2.5 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Προσφορά, η οποία ορίζει ως 
χρόνο παράδοσης των υλικών διαφορετικό καθ’ οιονδήποτε τρόπο από εκείνον 
που ορίζεται με την παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.2.2.6  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

 
Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:  
1. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία των 

υποφακέλου με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με 
την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η έγγραφα που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, πρωτότυπα ή αντίγραφα σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 

2. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως 
εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό.  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.  

3. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη 
μορφή δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή 
άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και     σφραγίζει 
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 
σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. 

4. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται 
από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
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πτυχές των προσφορών. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η σήμανση του 
συνόλου της τεχνικής προσφοράς (υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») 
ως εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

 
1.2.3  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά (σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016)  και 
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. 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.  
Επισημαίνεται ότι, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα 
συμπληρωθεί η τιμή προσφοράς (Τ), σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, για 
την παράδοση ολόκληρου του υπό προμήθεια συστήματος, ελεύθερου, 
εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία, στον τόπο παράδοσης και με τον 
τρόπο που προβλέπεται από το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσας Διακήρυξης, περιλαμβανομένων των ετών (τουλάχιστον τέσσερα            
-4-) που θα προσφερθούν για εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν 
συντήρηση.    
Επιπρόσθετα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, θα επισυναφθεί 
ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf,  ψηφιακά υπογεγραμμένο 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016), 
όπου θα δηλώνονται τα κάτωθι:  

– Η τιμή προσφοράς (Τ), σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για την παράδοση 
ολόκληρου του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, ελεύθερου, εγκατεστημένου και σε 
πλήρη λειτουργία, στον τόπο παράδοσης και με τον τρόπο που προβλέπεται 
από το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας Διακήρυξης, 
περιλαμβανομένων των ετών (τουλάχιστον τέσσερα -4-) που θα προσφερθούν 
για δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν συντήρηση 

– Τα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας - δωρεάν συντήρησης (τουλάχιστον 
τέσσερα -4- έτη). 

– Το ετήσιο κόστος συντήρησης (συντήρηση όλου του συστήματος ανά 
έτος), σε ευρώ, όλου του εξοπλισμού και όλων των λογισμικών εφαρμογών 
του υπό προμήθεια συστήματος. 

– Ανάλυση του ετήσιου κόστους συντήρησης, σε ευρώ,  ανά μονάδα 
εξοπλισμού υλικού και ανά μονάδα λογισμικού.  

– Τον προσφερόμενο χρόνο (έτη) συντήρησης (τουλάχιστον τέσσερα -4- 
έτη), ο οποίος θα υπολογίζεται μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας – 
δωρεάν συντήρησης.     

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω. 
α.   Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να δίνεται μόνο σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.,  

συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών 
για την παράδοση ολόκληρου του υπό προμήθεια συστήματος, 
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ελεύθερου, εγκατεστημένου στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στην 
παρούσα Διακήρυξη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορές, που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής  
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

β.    Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις  
1.   Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 
προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του  προϊόντος για εμπορία (τιμή 
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 
κατασκευάστριας εταιρίας.  

2.    Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων 
χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ οφείλουν να 
δηλώσουν με την οικονομική τους προσφορά ότι το προσφερόμενο 
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του 
κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 
(τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Η εν λόγω δήλωση 
πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, κατά 
περίπτωση, και δεν απαιτείται θεώρηση. 

3.   Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη 
Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, 
το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 
και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω Πρωτόκολλα του 
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης. 

γ. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής :  
1. Η τιμή προσφοράς δίνεται σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 

των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την παράδοση 
ολόκληρου του συστήματος ελεύθερου, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης.  

2.   Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

3.   Η συγκριτική τιμή θα προκύψει από το άθροισμα της τιμής προσφοράς και 
του κόστους συντήρησης, όπως αναλύονται στο παράρτημα Γ΄ της 
παρούσας Διακήρυξης.  

4.    Η τιμή προσφοράς με Φ.Π.Α.  δεν θα πρέπει να ξεπερνά, επί ποινή 
απαράδεκτου,  την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.ΠΑ. 
της παρούσας Διακήρυξης. 

δ.   Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

ε.    Η τιμή προσφοράς υπόκειται στις ισχύουσες κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά 
αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας καθώς και σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος, όπως αναλυτικά αναγράφεται σ’ αυτό. 

στ.  Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 

 
 
 

 

 

 

20 

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο 
του πέντε. 

ζ.   Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 του 
Ν.4412/2016. 

η.    Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

θ.    Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επισημαίνεται ότι : 
– Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας. Προσφορά για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας δεν γίνεται 
αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

– Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως 
εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό. 

–  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα  (360) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά  που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

– Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της  
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

– Ο χρόνος παράδοσης, που αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α΄ και ΣΤ΄ της 
παρούσας αποτελεί  απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς.  

– Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
– Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 

λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

– Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του 
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για 
τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

– Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
– Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη 

μορφή δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή 
άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει 
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 
σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. 
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– Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

– Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

 
2 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

I. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των (ηλεκτρονικών και έντυπων) 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική προσφορά» από τη 
Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.  

II. Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατ’ αρχήν αποδοχή/απόρριψη 
των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η 
Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη 
νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, που αναφέρονται 
αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.1 του παρόντος παραρτήματος και εισηγείται για 
την κατ’ αρχήν αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς την Μόνιμη 
Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί 
ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προκειμένου στη συνέχεια η Υπηρεσία να αποφανθεί σχετικά και να εγκρίνει την 
αποστολή τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών.  

III. Πραγματοποιείται έλεγχος και αξιολόγηση - βαθμολόγηση  των τεχνικών 
προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών με βάση τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ακολουθεί γνωμοδότηση από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών επί της πληρότητας και της νομιμότητας των 
δικαιολογητικών και περί του αποδεκτού ή μη των τεχνικών προσφορών, καθώς 
επίσης και την βαθμολόγηση των τεχνικά αποδεκτών προσφορών,  προκειμένου 
το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής να αποφανθεί εντέλει για το ποιες 
από τις κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές είναι τεχνικά αποδεκτές και να εγκρίνει 
την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών τους.  

IV. Αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών των 
συμμετέχοντων, οι προσφορές των οποίων έγιναν τεχνικά αποδεκτές από τη 
Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.). 

V. Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. Η Υπηρεσία διενέργειας του 
διαγωνισμού αξιολογεί τις αποσφραγισθείσες οικονομικές προσφορές κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 86 
και 100 του Ν.4412/2016. 
Κατά τα ανωτέρω στάδια, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα, 
ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους 
συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή 
συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, της  
τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, όταν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. Για την 
αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

VI. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο 
οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 
ανάδοχος»)  να υποβάλει,  σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016,  εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση αυτής (έγγραφης 
ειδοποίησης), τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις 
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διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα 
(Κεφ. 5 Παραρτήματος Β΄). 

VII. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της 
κατακύρωσης από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης 
Προσφορών. Στη συνέχεια η Υπηρεσία  εισηγείται για την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στη Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών, της πληρότητας και της νομιμότητας των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προκειμένου το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής να αποφανθεί εντέλει για την κρίση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

VIII. Κατά τα λοιπά  ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 100, 102, 103, 104 και 105 του 
Ν.4412/2016.   

 
3 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30, μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ακολούθως, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, 
παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη 
μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους και τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής», 
«τεχνική προσφορά», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αυτή (επιτροπή) όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. Οι (υπο)φάκελοι, που τυχόν προσκομιστούν, 
με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» δεν αποσφραγίζονται, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή. 

Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενεργείας του 
διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φάκελων «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί 
κατά το προηγούμενο στάδιο και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον 
ηλεκτρονική πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι 
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται 
αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και 
τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» (για όσες προσφορές δεν 
έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και 
σφραγίζονται  από την επιτροπή ανά φύλλο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016. 
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4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Μετά την 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 για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
– Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών. 

– Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

– Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών. 

– Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 

– Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 
χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός 
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο 
οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και πρόσφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 
αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2, 
προκειμένου να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται 
στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016, καθώς επίσης και ότι τηρεί τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 75 του Ν.4412/2016 .  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (από τον προσφέροντα) στην αρμόδια Υπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) και σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, λαμβάνουν γνώση 
των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016.   

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016  είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 
Ν.4412/2016, 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 βάσει του  κριτηρίου ανάθεσης όπως έχει 
οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει  
αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 
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έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που έχει 
οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 
και 74 του Ν.4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.4412/2016 και με την παρούσα Διακήρυξη, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, 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 βάσει του κριτηρίου ανάθεσης όπως έχει οριστεί στην παρούσα 
Διακήρυξη, χωρίς να  λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
επιλογής όπως έχουν οριστεί με την παρούσα Διακήρυξη,   η διαδικασία ματαιώνεται.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 
 

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσωρινού 
ανάδοχου και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 
5.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή η διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκαταστημένος ο οικονομικός φορέας, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις 
βάρος του οικονομικού φορέα  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α.    συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

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

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

5.1.2  Πιστοποιητικό/βεβαίωση από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου,  από το οποίο προκύπτει  ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει υπαχθεί 
σε ειδική εκκαθάριση, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν 
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

5.1.3    Πιστοποιητικό/βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό μητρώο (επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄  του Ν.4412/2016), από 
το οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, καθώς επίσης και το ειδικό 
επάγγελμα τους, το οποίο είναι συναφή – εν σχέση με το αντικείμενο της 
προμήθειας.  

5.1.4     Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα). Εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι  Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της  κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης.   

5.1.5     Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα).  

5.1.6     Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής – εκπροσώπησης  του διαγωνιζόμενου, 
ήτοι: 

α.    Νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 
του ή το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 
κωδικοποιημένου καταστατικού (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και 
των τροποποιήσεών του ή επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 
κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει (για Ο.Ε., Ε.Ε. και 
Ι.Κ.Ε.). Ισχύοντα στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν το-α μέλος-η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
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αποφάσεων ή ελέγχου σ’ αυτό, αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

β.    Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει Έναρξη 
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του.  

γ.      Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει βεβαίωση 
αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

                         δ.       Εάν ο προσφέρων είναι ένωση οικονομικών φορέων,  τότε: 
-   Υποβάλλονται για κάθε μέλος όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, ήτοι των παραγράφων 
5.1.6.α, 5.1.6.β και 5.1.6.γ, κατά περίπτωση. 

-      Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της ένωσης οικονομικών φορέων, 
με το οποίο συστήνεται η ένωση και προσδιορίζεται με σαφήνεια η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) της. 
Στο σχετικό συμφωνητικό δηλώνεται και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής.  Επίσης τα Μέλη δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις 
ολόκληρον και αλληλλέγγυα την ευθύνη για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης, η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης.  

 
 

Επισημαίνεται ότι : 
– Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν 
σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf  τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

– Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, οφείλει-ουν να το προσκομίσει-ουν το-α μέλος-η 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σ’ αυτό και ιδίως: 

α.   οι Διαχειριστές όταν ο οικονομικός φορέας είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία, 
Ετερόρρυθμη Εταιρία και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,   

β.    ο Πρόεδρος,  ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, όταν ο οικονομικός φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία.  

– Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ένωση οικονομικών φορέων, τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, προσκομίζονται για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας,, θα πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω αναφερόμενα 
δικαιολογητικά, των παραγράφων  5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.  και για τον 
οικονομικό φορέα από τον οποίο θα λάβει στήριξη.  

– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

– Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα 
αναθέσει  τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει 
να προσκομίσει τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, των παραγράφων 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,  5.1.5,   5.1.6  και για τον κάθε υπεργολάβο.  
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– Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,  5.1.4,  5.1.5 και 
5.1.6 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

 
 

5.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως 
άνω (παράγραφο 5) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, είναι: 
5.2.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 
5.2.2 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας, έτη 2014, 2015 και 2016 (σε περίπτωση μη 

τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών 
Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης που αναφέρεται 
στο παράρτημα Α΄ της παρούσας Διακήρυξης. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για 
χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για 
όσο χρόνο λειτουργεί. 

 
Επισημαίνεται ότι: 
– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά τα κριτήρια οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους 
5.2.1 και 5.2.2 δικαιολογητικά, υποβάλλονται και για το φορέα, ο οποίος θα θέσει στη 
διάθεση του υποψήφιου προμηθευτή τους αναγκαίους πόρους. 

– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά τα κριτήρια οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

– Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά στις παραγράφους 5.2.1 και 5.2.2, προσκομίζονται για κάθε 
μέλος της ένωσης, ελέγχονται όμως αθροιστικά για τους συμμετέχοντες σε ένωση. Σε 
περίπτωση που ένα μέλος της ένωσης λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα 
υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 
6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και 
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δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, σύμφωνα με το 
άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 
7 ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

Οι θιγόμενοι από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον εν 
λόγω διαγωνισμό, δύναται να προσφύγουν κατά τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ173/Α/30-
10-10) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 
Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 
ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν.4055/12 (Α51), όπως αυτές ισχύουν. 

Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της 
ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της 
Αναθέτουσας Αρχής, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατ’ 
αυτής. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει 
άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. 
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις προδικαστικές προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του Ν.155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή.  

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός 
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία 
αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Κατά τα λοιπά 
ισχύει η υπ’ αρίθ. Π1/2390 από 16-10-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας ‘’Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (Β΄-2677). 

Μετά την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από  εκτελεστή 
πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας, η οποία εκδίδεται ή συντελείται, μετά την έναρξη ισχύος του Βιβλίου ΙV 
«Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» του Ν.4412/2016 
(άρθρα 345-374), έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 του ως άνω 
Νόμου και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση 
παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση της σύμβασης, η 
οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ιδίου Νόμου. Η εν λόγω 
προδικαστική προσφυγή ασκείται εντός των προθεσμιών του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 
και κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 362 του ως άνω Νόμου, μετά του παραβόλου του άρθρου 363 του ιδίου Νόμου.  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
απόφαση της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει 
αίτηση για αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των 
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αρμοδίων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν.4412/2016. Οι αξιώσεις 
αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373 
του ως άνω Νόμου.  

 
8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 
8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
-    Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ που θα καλύπτει το 
2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι  #3580,64# ευρώ. 

-    Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 
υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει μέχρι και την 30-04-2018. 

-      Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους 
λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης  και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών 
μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  

8.2    ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
- Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρις 
της επιστροφής της στην Τράπεζα και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των 
όρων της σύμβασης.  

- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
8.3.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
-     Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει 

το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, για την εγγύηση καλής 
λειτουργίας των ειδών. 

-    Εγγύηση καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια συστήματος, σαν χρόνος εγγύησης 
καλής λειτουργίας ισχύει ο αναγραφόμενος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ του τεύχους 
τεχνικών προδιαγραφών. 

-   Η εγγύηση αυτή θα κατατίθεται στη Δ/νση Οικονομικών /Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης και την τελική εξόφληση του προμηθευτή, θα ισχύει τρείς (3) μήνες 
επιπλέον από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και θα είναι 
σύμφωνη με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 

-    Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για 
οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια συστήματος προερχόμενη από τη συνήθη και 
ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, 
υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλωσίμων υλικών.  

-     Ο προμηθευτής ύστερα από σχετική ειδοποίηση, είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η 
οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του .  

-   Μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 
λειτουργίας, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας στο οποίο αποφαίνεται για 
την συμμόρφωση του  ανάδοχου στις απαιτήσεις της σύμβασης  και μπορεί να 
προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας.   
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8.4.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
–      Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί να του χορηγηθεί προκαταβολή, υποχρεούται 

να καταθέσει ισόποση εγγύηση προκαταβολής. Προκαταβολή μπορεί να ζητηθεί 
μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, 
και αυτή (προκαταβολή) είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το 
ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

–      Αν η αιτούμενη προκαταβολή δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής 
αξίας, χωρίς ΦΠΑ, δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, επειδή για τον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό προβλέπεται κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής. 
Αν όμως ζητηθεί από τον ανάδοχο προκαταβολή μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό 
(5%) της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ  και μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής, θα 
λαμβάνεται μόνο με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που 
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
της καταβαλλόμενης προκαταβολής.  

–       Επισημαίνεται ότι η ισχύς της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι 
αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρις της επιστροφής της στον εκδότη της. 

–       Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα και 
καταπίπτει υπέρ Δημοσίου στις περιπτώσεις που ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 
σύμφωνα με το Ν.4412/2016.  

–       Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης.  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
– Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

– Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

– Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυητικές επιστολές μπορεί να 
είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της ένωσης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην 
όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγυητική καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των μελών της ένωσης, τα οποία (μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της. 

– Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016  και στην 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. 

 
9. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, εντός 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα 
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έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. Κατά τα άλλα 
ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.  

Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η σύμβαση, που ήθελε συναφθεί, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 
10. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 
που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4412/2016.  

 Η υπεργολαβία μπορεί να δηλώνεται είτε κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς (από 
τον προσφέροντα),  είτε  κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης ή κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης αυτής (από τον ανάδοχο). Στην τελευταία περίπτωση, όταν δηλαδή οι υπεργολάβοι 
δηλώνονται - παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προκειμένου να επαληθευτεί η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων  73 και 74 του Ν.4412/2016, 
προσκομίζονται (από τον ανάδοχο) τα πιστοποιητικά των παραγράφων  5.1.1,  5.1.2,   5.1.4,   
5.1.5   και   5.1.6, για κάθε υπεργολάβο.  

 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του Ν.4412/2016. 
 

11. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Ο οικονομικός φορέας  που υποβάλει προσφορά και δεν πληροί  τα κριτήρια οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, μπορεί να στηρίζεται στις 
δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Ν.4412/2016, 
προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική 
φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση 
ελέγχονται  οι φορείς (που παράσχουν στήριξη) ως προς τα σχετικά κριτήρια επιλογής που 
δανείζουν, καθώς επίσης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 5 του 
διατακτικού της παρούσας Διακήρυξης.    
 
12. Χρόνος παράδοσης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια σύστημα μέσα στα χρονικά 
όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη στο παράρτημα ΣΤ΄ Τεύχος 
Τεχνικών Προδιαγραφών και στην  συναφθείσα σύμβαση.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις   της παραγράφου 
1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, μπορεί σε αντικειμενικά σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού χρόνου 
παράδοσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των 
προβλεπομένων κυρώσεων, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

 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 
σύστημα, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 206 του Ν. 
4412/2016.   

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
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εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 
 
13. Τρόπος πληρωμής. 

Οι προσφέροντες στην οικονομική τους προσφορά επισυνάπτουν δήλωση υπό μορφή 
αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιέχουσα τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να γίνει  
η πληρωμή τους σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Για τον διαγωνισμό της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες δύναται να επιλέξουν έναν 
από τους κάτωθι δύο τρόπους πληρωμής, ήτοι:  

α. Εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας της προμήθειας, μετά 
την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της. 

β.  Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγύησης και την 
εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας της προμήθειας με τον συνολικό ΦΠΑ, 
μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της (προμήθειας). 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
– Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δηλώσει στην οικονομική του προσφορά τον 

επιθυμητό τρόπο πληρωμής, εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση θα πληρωθεί με τον 
ανωτέρω (α) τρόπο, ήτοι με εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής 
αξίας της προμήθειας, μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της. 

– Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση χορήγησης έντοκης προκαταβολής ο ανάδοχος με 
την οικονομική του προσφορά δεσμεύεται ως προς το μέγιστο ποσοστό προκαταβολής 
που δύναται να ζητήσει, από την αναθέτουσα αρχή. 

-     Η πληρωμή στον προμηθευτή του είδους θα γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για όλη την ποσότητα, από τον υπεύθυνο 
λογαριασμού του σχετικού έργου της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της 
Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη), με απευθείας μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε πίστωση 
ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του προμηθευτή, στο ακέραιο χωρίς κρατήσεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών. 

-        Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 200  του Ν.4412/2016. 

-     Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
των υλικών, τα σχετικά με τις υπό προμήθεια ποσότητες τιμολόγια κλπ δικαιολογητικά 
πληρωμής, που τον αφορούν στην Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας.  

-     Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των 
δικαιολογητικών πληρωμής από τον προμηθευτή στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του 
Ν.4125/2013 και στην υπ’ αρίθμ. 46274 από 26-9-2014 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 

-     Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας ειδών δεν μπορεί να 
γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 
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ποσοτικής παραλαβής. 
-     Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 
-    Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2016 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και της Συλλογικής Απόφασης Έργου (ΣΑΕ)-050/2 Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.  

 
 

14.ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από 

το άρθρο 218 του Ν.4412/2016. 
 
15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η 
διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων ή 
στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της σύμβασης.  

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
– Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 
– Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 
αντικείμενο. 

– Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 
– Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 
– Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
– Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας  υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 
16. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

Η παρούσα διακήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για κάθε διαφορά/διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην 
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθηνών). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ  
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΗ ΣΧΕΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 
 

 
1. Για  την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με 
τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.  

2. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας-τιμής, είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο [ Λ ] της συγκριτικής τιμής 
της προσφοράς προς τη βαθμολογία της. 
 

Λ = Συγκριτική τιμή / Σταθμισμένη βαθμολογία 
 

- Η συγκριτική τιμή θα προκύψει από το άθροισμα της  τιμής προσφοράς και του 
κόστους συντήρησης, ήτοι:  

 
Συγκριτική Τιμή = Τ (Τιμή Προσφοράς) + Κ (Κόστος συντήρησης)  

όπου:  
α.  Τ είναι τιμή προσφοράς, σε ευρώ, για την παράδοση ολόκληρου του συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, χωρίς 
Φ.Π.Α., ελεύθερου, εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία, στον τόπο παράδοσης 
και με τον τρόπο που προβλέπεται από το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσας Διακήρυξης, περιλαμβανομένων των ετών (τουλάχιστον τέσσερα -4-) που 
θα προσφερθούν για δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν συντήρησης.    

β.     Κ (Κόστος συντήρησης) =  ετήσιο κόστος συντήρησης(8-ν),  
        όπου ν = τα έτη που θα προσφερθούν ως εγγύηση καλής λειτουργίας - δωρεάν 

συντήρησης του συστήματος. 
 

π.χ. Οικονομικός φορέας που προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν συντήρησης του 
συστήματος για πέντε (5) έτη και προσφέρει ετήσιο κόστος συντήρησης  (παράγραφος 1.2.3 
παραρτήματος Β΄ ) του συστήματος ίσο με  ένα (1)  ευρώ, σ΄ αυτή την περίπτωση το κόστος 
συντήρησης θα ισούται με  Κ=3 ευρώ. 

 
Η σταθμισμένη βαθμολογία (παρανομαστής) κάθε προσφοράς,   θα προκύπτει από τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 5 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών 
και σύμφωνα με τα  Κριτήρια Αξιολόγησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.   
 

3. Επισημαίνεται ότι, ο μειοδότης δεν θα προκύπτει αυτόματα από το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, 
καθόσον  στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» του ΕΣΗΔΗΣ θα συμπληρώνεται η 
ανωτέρω τιμή προσφοράς και θα επισυνάπτεται χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο,  στο οποίο θα αναγράφεται το  ετήσιο κόστος συντήρησης 
(παράγραφος 1.2.3 παραρτήματος Β΄ ) του συστήματος (ανά μονάδα εξοπλισμού υλικού και 
λογισμικού) και ο προσφερόμενος χρόνος συντήρησης (σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.4 του 
τεύχους τεχνικών προδιαγραφών).     
 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 86 του Ν.4412/2016. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ΄  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ. 
 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε 
οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ 
αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

3. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους 
οποιαδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με 
την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του ανάδοχου. 

4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την 
αναθέτουσα αρχή (άρθ. 77 του Ν.4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές 
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

6. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) εφόσον απαιτούνται 
από το παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 
οίκου. 

7. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα 
θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 
πλην των τεχνικών φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική. 
Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την 
επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την 
κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
(5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188). 

8. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν 
από οποιαδήποτε αρχή και θα έχουν ως συνέπεια αυξήσεις των κάθε φύσεως 
δαπανών, φόρων (πλην ΦΠΑ), τελών κλπ.  

9. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε 
αντίστοιχου ξενόγλωσσου. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ.....................................................................Ημερομηνία έκδοσης................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
Α.Φ.Μ. 090169846 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ ήτοι  #3580,64# ευρώ. 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας με την 
επωνυμία …..……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,Α.Φ.Μ………….. } {ή σε 
περίπτωση Ένωσης των Εταιριών α)…….….... οδός............................. 
αριθμός.................ΤΚ………………, Α.Φ.Μ…………………………………………………………….. 
β)……….…………οδός.............................αριθμός.................ΤΚ………………,Α.Φ.Μ……………., 
γ)…………………οδός........................., αριθμός...............,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………., 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης,} και μέχρι του ποσού των 
ευρώ ήτοι  #3580,64# ευρώ, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 27-03-2017 
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμο) με αντικείμενο 
……………………………………, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #179.032,25# ευρώ, άνευ 
Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  ……………… Διακήρυξή 
Α.Ε.Α.  
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 30-04-2018 
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον έως και την 30-04-2018).. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.       

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ………………………..}  {ή σε περίπτωση Ένωσης των 
Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των 
ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά 
στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 27-03-2017 με την υπ’ αριθ. 01/2017 Διακήρυξης του  
αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
…….………..…… συνολικής αξίας………………………..σύμφωνα με τη με αριθμό ………………. 
Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ #..................#  
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ………..,Α.Φ.Μ…………….}  {ή σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των 
ευρώ #............#, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της υπ’ αρίθ. 
…………… από ………….. σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την 
προμήθεια …………………………………………………(αρ.Διακ/ξης ………….) προς κάλυψη 
αναγκών του …………………………….………………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της 
αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι ……………….. 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 

 
 
 
 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................    Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α 
Α.Φ.Μ. 090169846 
       
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {σημ: Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. 
οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ……………………….. ή σε περίπτωση Ένωσης: 
των Εταιριών:  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………, 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………, 
γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………… κοκ, 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη λήψη από αυτής ποσού προκαταβολής 
ευρώ........................., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …………… από ………….. σύμβαση, που 
υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια 
………………………………………………… {σημ: συμπληρώνεται το αντικείμενο του διαγωνισμού 
βλ. αρχική σελίδα διακήρυξης} (αρ. Διακήρυξης … /…… {σημ: συμπληρώνεται ο αριθμός 
διακήρυξης βλ. αρχική σελίδα διακήρυξης}) προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ΣΤ΄ 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο, στην παρούσα διακήρυξη, αρχείο 
με τίτλο: 
 ‘’ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2020 ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ISF)΄΄.                           
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1. IKONOI EPTOY

Ixon6g rou ncp6vroq 6pyou elvcr q evloluoq rov 6uvcror{rurv ouMoyrjq rat cvotruoqg (entletprlotcrq xat orparrlytxq)

ntr4poQopuilv ytc rrlv cvuperdrnrorl raOe pop+nS eyxtrqpo,uxotnrcq Kor t6[r.,lg tou oopcpo0 Kqr opYovop€vou eyrlqptqroq otnv

nepr${pera rnq Arrtxnq. Me cut6 rov rp6no 0c ylvet cnoretreopcrtx6tepq 11 ntr4poQoptax{ unoorriptfq oe ovd\uttx6 enfne6o

r1t;v snrx€rprlotqrdv Ynrlpeouilv rnq A/vonq Ao$atreraq Arrtr{9, xcrc t4v npoovoKptrtr4 6tepe0v4or1 rurv uno06o€ov nou

enrlcppcvowcl, Kcr rr;v ror' en€rrcorl ouppa6ro4 F€ rov cvriorot;1o K0d\o tlo)\trtrrig nou €1et rctcprtoOel qn6 rqv E.E..

llto ouyrerptp€vc pEorrr rou tv tr6yul €pyou, ent6ttbxerq,t:

. O EKouvlpovto;r6g rcr E$cppoyri v6ov Bd\rrororv npartxdlv pe trlv c(tonolqor1 o0ylpovov p6ourv - repotroyfag.
r H Fetrriurorl rnq 6uvct6rrlrcq ouMoyrjg, enefepycolcg, 6tcleipto4g xct cvo,truonq ntrnpo0opttbv rot nl4po$optcxn -

avd\urx{ unooripr(n r{rv enrxerprlorcxdrv Ynqpeouirv rnq A/vonq Ao$al\etaq Arrtxriq, 1re nlnp6tnrc, tc10tr1tc, euetrt{lc

xcr crnoreleoparu6tqrc.
r O elrd\ounop6q, evtoluoq Kcr ouox€rrop6g tov nlnpo0oprax6v 6e6op6vov Kot xdr, tndrrcorl notourrlg cvapdOptoqg rou

ncpcry6pevou crnoretrEopcrog cvcluo4g.
o H 6re0puvon rov 6uvctorrirulv tov ri6n tretroupyo0vtov B.A. Kat npooappovi rnq 6oFiq rouq ortg v6eq anatrrioetg'

. H 6rc(o6uon orn 6olrri xor rn Bop0ri eyxtrrlpcrtrtilv opyo,vtiloerrrv Kqr opycvop6vurv eyrtrq;tcttxtilv opa6ov' H arptprlq xat

6yxupq cnorfnuloq rov 6pcoeov curtirv pe 6te0vdrg avayvoptop€vo rct eup6urq Xpnoqronoto0pevo epyatreta cvahuoqg.

r H evtoxuorl ouv€pvaotcg xar 6rchertoupytr6rqrcg pe rc cwlorotlc tpqpcrc orrlv 6tcp0ptoon rulv Ynrlpeotdv rqq A.A.A,

xcgtllq Kor pe rnv xevrpxn xar neptgepercx6q 6op€g rrlg Au00uvonq Ataxetprong xo,t Avd\uonq l'ltrnpoOopttitv, lr€oto rnq

awaMavi q ntrn poOoprtilv xct yvtboecuv relvtrtov cvotru oq g'

2. XYNONTIKH TIEPITPAOH ANAITOYMENOY ESONAIXMOY
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O u)\trorelvrx6q e{onl\ro}r6g elvat oncpctrrlrog vra rnv unooript{q rov troytoptxtlv npoYpapparov, nou cvaS€powct

napcxarur xcQdlg rcr 6oov n6n uncpxouv orrlv Ynqpeoto, pe npo6raypc$eg nou 0c ntrqpo0v rouq 6pouq ouFFarotnrcq

Be auro, rcr cnoretreopcrrxqg )\etroupytcq rouq (c{ronolnon 6uvatorrlrtlv toug, rcl0rqta ene(epyaotcg rulv 6e6op€vtrlv,

a{tonrorta xct )\etroupyuq avOercx6rqra,). Iuvomrrc ncpouotc(owct ncpcxcrur:

. I0vxpoveq rewpx€q povadeq H/Y pe uQnli enefepycorxn tox0, npoooprv{ ]rvnpn, oroenK€urtK6 ldrpo rtrn xqt

e(ontrtop6 lettou Pylag tou g

o o06veq uQnlnc eurptvetag rat pey60oug

o YnotroYtor6g 6taxoPtor6q SERVER

o E(od\tolr6q )\etroupvtog Ynqpeolcq (Kcraorpo0eiq eVVpa0orv - €Krunor€q - rntreopaoetg - ptweonpo9ol\ecq -
otcOeponoqrnq Pe0Patoq r.q.)

Ava[uga napartOewcr ncrpcrcrur oro ncpa,prrlpc A tou ntvcxc relvtxtirv npo6tcrypcQdrv.

;l . I l',,0 | 1 : lvl I l( :' :t {: li., i'." \r1i ") | i I

. novrollK6 avctruorlg, onrtxonoiqonq Kar ene(epycoicg peyd\ou 6yxou eyd\qpcrotroytrou ev6taQ€povroq

nh4poQoPttirv
. novrolrtK6 qva(ntnonq, ouMovriq xcr enefepycotqq 6oFnF6vov Kot c66p4rov 6e6ou€vrrrv an6 notrtrantr€q 9aoetq

6e6opdvurv, cvorxrtirv nqytirv, ouor4parcuv cplelou, p6orrrv rotvrrrvtxqg 6txrdrrro4g oe 6vc evonotqp6vo neptpcMov

epyo,olag.

r Aoytoptr6 6tclelproqq eyypaQurv xot potirv epycolcg
. novtolrtK6 Aettoupylcg 6taxoptor6v
o Eyd\n[urol\oyrx6 troyroprx6 ouMovnq d\qpoQopuilv cn6 cnoO4reurtro0q Xdrpouq antrdlv xct 6(unvc,tv ouoreutirv

xct xl,drvov curtilv.
flcparcrul orc ncpaprrlpcrc B, f, A, E rcr tT rou nivo,rc rov telvtrcbv npo6ravpaQdlv 6torun6vovrct cvchurtra ot

cvc,lr€po )royroprr6g e0apUoV6q. Enlonq 6tqrun6vetct 11 cnotrqoq yta ernai6euon ofiuvo[tro0 npooulntxou orqv

xpion tov )\oytoptxdrv o,urtirv, 6nou cur{ xpt0rlxe o.ncpalrntq.

.iI ,lrtlMt*Qi:lA

[ra, rouq avurr€pur troVouq q npogrlOetc rou Ytrxorelvrro0 E(ontrropro0 rar rulv Aoytogtrdlv flpoypogprarov 0c npCnet vc

yiver oe evroto pcoq, npoxeql€vou o avc6oXog va pap0vetcr p€ rnv opOn trecoupylc rou ouvotrou rou {-ltrrlpoQoptaro0

Iuorqpatoq-'EPyou. , 
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3. f ENIKEX ANAITHXEIX

3.1.1 Or npoo0op6q unoxp€orrKa 0a etvot ypopp€veq ornv Ellnvxn V)\rirooa Kar 0a ouvo6e0owat cn6 nfvq.xo, ouU1r6p0t.lonq,
orov onoio 0a aro)\ouOeircr 11 i6tc oetpc ro,t aptOp4oq pe rtg nopo0o€q npo6rdvpc$eg oe 6treq trq ev6r4reg ro,t 0a ytvercr
onoo6rinote ncpcrnopnri trrnv awiororXq oetrl6cr rou e1ryept6lou tou KorcroK€uoot{ rar oro e6a0ro rqg reptrriq
npoogopcq, yra xc0e neplnrurorl. Ol,eg ot reprxdg npo6rcypoS6q etvct unolpeurrtr6g. Otreq or napaypcSor cnc,n{oeov rou
ncp6vrog re0loug 6rorfpu{49 rou 6pyou, nou 6ev oupnepfiappcvovrar oe nlvareg oupp6pQrrlo4g onore)\o0v enionc
cncnrioer( utronolnonc xar o Yno(rrjSroq IlPOMHOEYTHI o$etlet vc 64l,6oer m4v npooQopc rou rnv oulrp6p0oon rou 1rs

cur6g. Onota6rlnore oocQeta ortg anavr{o€rq oro 001tro oultp6p$trro4g 0o, onorel,el cntc cnox.l,eropo0 Vro rouq
unopcMovreg rlv npoo$opc.

3.1.2 ArotrouOel ene{riyqorl rtrtv otnldrv tov nrvo,xrrrv:

Irt|trq nPOAIATPAOH

Ira rel,ta rqq or{trqq aur{g neprypcSovrct cvcJ\urxc or o.vttototlor relvwol 6pot, unolpedloe rq ri ene[rlyrjoetg, Vtc rc
onota 0c np6net va 6o0o0v cwfororleq o,ncw{oerq.

Irdtrn AIIAITHIH
Ira rel,ra rnq ori)\nq aut{q 61ouv oupd\r1pulOei:
-H l€qn "NAl", nou orlpatver 611 4 cwlorotlq npo6tcypcQ{ efvcr unolpeurrxri Vrd rov npoprl0eurrj. fro. rtg nepmrtloetg
6nou unaplet <NAl> oe tltlo cnctr4oeurv, o onofog avo,J\0etat oe enqr€poug XapcKrnptorrra, 0eopeirc,t 6n q cnc,irrlorl
nepdaptpcvet 6tr4 ra entp6poug Xq,paKrnprorrro, rq.t npdnet va 6o0eI ancwrloq yra ro ra06vc lurproro. H ouyxexptp6v4
entoqpavorl 6ev to10et 6tcv uncplet entp6pouq cvcl\uor1 vro rnv anairqorl tou xaOe et6uo0 lc,pcmqpurxo0.
:Evaq apr0p6g nou o4pctv€r uroxp€onx6 cpr0prpu6 U6Ve0oq rnq npo6rcvpaQris (1r6Vroro ri elaxtoro).

Irritr4 AI'IANTHIH
Irc reAta rnq ornhnq currlg oqperdv€ror unoxp€ulrua 4 cncvrrloq rou npopqOeurq nou 0o €1er :

Tnv 6v6et[n "NAl" ecv an6 trlv npooSopc ntrrlpo0tar 11 avrlorotpl npo6rcypc${ { cvatrc;rpcvercr 4 ouyxerpq6v4
uno1p6r,,lo11.
'Evc apt0prlttx6 pdyeOog an6 to onoio 0o npor0nrer edv rrcvonoreircr ri 61t 4 awtororl4 npo6taypa$fl.

Ir{lr1 llAPAfiOMnH
Irn ornlrl cutq cvcypcQovtct unolpecrluro ot ndpano[ndq ava retri, oe cMa orlpeic rqg npoo$opo,g, relvtra Qultra6rc,
eylepl6to ri Qrrrtorunieg tprlpcrr,,rv roug, 611goore0;rcrc x.)\n. cn6 rq onolc rerprlpttirvowo.t rcr o,ttro)\oyo0vtcr nliprrlq
or o.novrqoerq rnq rponVori;rev4g or{InS 14g npoogopcg.
Olo ro ncpcncvur ul,tr6 rexpqptrrlorlg 0c onorel6oer [exopror6 r6po trlg npoogopo,g, o onolog ror 0o, elvct cprOpqpdvog
avq oetri6a, Ot ncpanopn6g 0c ytvowar o€ ouvK€Kpr.pdvq od\l6a ri oetrt6eq rou t6pou auro0. l-evxdg cvc$op6g { coa$eiq
napcnopn6g 60varct va anotd\6oouv l\6yo an6pptg4g rqq npooQopdq.
Tovt(era,t 6tt etvct unolpeurttrri 4 cnavtrlo4 xor 4 cwiorotxn napono[n{, oe 6)\c rq on1retc tov nrvcxrrrv rar r1 napolri
6fu.0v rrrlv nlnpo$opuirv nou (4ro0wau

3.1.3 Tc telvxd XapaKrnprortxc rq.t orotlelc nou (r1to0wct cn6 rtg npo6tcypcQ6g curdg, vo npox0nrouv oasrilq q,n6 ro
enloqpo o,vo,yvtrrptopEvo te1vu6 eylepl6ro f reprx6 $uMd6ro pe une60uvq 6ri]\r,ron rou N.1599/86 tou fIPOMHOEYTH
6rt npaypcrr etvq.r to (qro0pevo, rc onofa, 0c ouvunopdMowar 1r€ rnv relvtrri npooQopc.

3.1.4 To (qro0pevc peyeOq va 6tvowcr oro (4ro0;revo rq,ra neptnrtrrorl o0m4po perp{oeov.

3.1.5 lr4v tepxf npoo$opa ancpattr]rurg vc ovaypa$erct q pcpxc, ro pow6lo, o t0nog, ro epyooraoro xorooreu{q, rl Xdlpo
npod\euo4q Kor Kotq,oK€u{q tov npoo$epop6vov ouoreudlv Kq,r rurv na,pe},r6pevtrrv rouq Kor rou retrtxo0 npoi6vroq
xc0tilg Kot rtrtv troyropxtilv. Enmp6o0erc:
o To o0vol,o rou e{onkopro0 vc elvct xawo0pvro KoL operaleiproro.
o To xcge enqrdpoug tpqpa tou e(od\topo0 xcOe ei6oug 0c, np€ner vc etvcr ro re)\euraio prow6tro rqg oepo,q rou rar

vo lrnv elvcr o,vq,ro,rcoxeucop6vo.
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Otro to 6pyo (Ytrtroteptr6q E(onl,top6q rat Aoytopu6g E0cp1roV6C) vq ouvo6e0ercr cncpatr{rog an6 ng or6)\ou0eq eyyurioerg:

3.2.1. Eyy04on c) xotrnq letroupytcg yrc ro o0vol,o rou npoo$ep6pevou ultrorelvtxo0 e{onlropo0 xot p) cvopo0ptoerrlv
yta ro o0vo)\o rcov l,oytoptxtbv e$cppoytbv, routrolrorov Vrc rdooepc (a) €rn perc 14v optorx{ ncpctrcp{ touq.

3.2.2 Eyy0qon yto rnv oltr{ { peptxri cwrrcrcorc,orl rou npooSep6pevou e(od\topoO oe neptnrrrlon glcpnC ri $Oopas
tou, q onolo, o$eLherat oe rcr{ rcrc,oreuq 11 d\crtrrrpcrxq letroupyto rou rou)\clrorov vtc rdooepa (a) er4 perc
rqvoptortrflncpatropr1rou6trououorr1parog@Y[aInVunqpeoio'.

3.2.3 Eyy0noq 6tc0eo4q tc.rv cwcMcxnrtilv vrq 6tro ro lr€pn rou utrxorelvxo0 e(ontrropo0 ytc r€ooepo (a) 6rn
rou)\o1rorov.

3,2.4 o nPoMHOEYTHI elvct unolpeopdvog vc, nap€1et relvxq unooripr(n yrc 6)\o ro 1povr6 6tcor4pc rqg eyyu{oerrrq.

3.2.5 o nPoMHoEYTHI efvqt unoxp€o[€voq vc napdlet 6)\eg ug vdeg cvopcOploetg rtrlv ]royroptxtirv eQcpproytirv yrc 6tro
to lpovrr6 6tdorqpc rrlg eyyurloerrrg.

3.2.6 H pr1 €yrcpq xct o,nore)teopcuxri napolri teptrrig unoocrlpr(4q, q pq 6ro0eon rov ououlrevov cwq,Mcxtutilv xct
cvapc0pioetrrv evr6g rou rc0opt(6p€vou Xpovr.Ko0 optou, raOdrq Kcr n Koro,orparriVnon rc,rv l,otntilv 6purv 14q
ouppcoetlq er p6poug rou fIPOMHOEYTH, ea anoretro0v tr6yo en$otrrig rotv npoplen6pevurv rupdroeurv crn6 rq
olerrxri NopoOeolcr.

3.2.7 l-ta 6l,a ra npoi6wc )\oytoptxo0 nou 0c npoo$epOo0v, vc nept€pxovror. 6)\eg or ri6ereq xprionq curdrv orqv
t6tortqoto tqq EM4vxrl Aoruvoptag, 11 onoia rcrt onoxrq, rq voprp6rrlrc rrlg 1prlor1g roug.

3.2.8 o nPoMHOEYTHI cvatrcppcv€t rrlv unolp€oor1 vc cwtxc0toro,, 6rop0rirver, rpononotei ro utrtx6 nou 6uolepciver
rrlv e0pu0pr1 xat c{t6ntor4 l,etroupyla tou e(onl,ropo0, o0pSrrrva pe ro, onota xarcrup604xe 4 npop{getc.

3.2.9 Nc ro.rcre0o0v or ncpcrcrul une00uveg 6ntrdroerq qn6 rov flpoMHoEyrH:
o [tq ro o0vol,o tou npooQep6pevou e{ontrto[o0 xcr troyroptxrilv 6u elvat o0ylpovrlg tepotroyto,q xcr

xcrcoreuqg, xctvoripyto Kq[ o.Feroxelptoro xat vo Unv unapler cvo,rolvulorl nepi o.vrrxcraorco4q /
o,n6ouporlg rou cn6 rov xoro,oxeucorrl.

' OrL Vta rnv neplnturotl turv epQovt(op6vurv plcpdrv o FIPOMHOEYTHI rqra r4v nepio6o 14g eyyurioeurg
uno;1peo0rot vo rrq onoKq,ro.orrioet oupQrrrvc pe 6oc cvaQ6povrc,t oro en6pevo xeQa,trcto rqg ouvrrlpqorlg.

3.2.10 l-ta r4v nepto6o 14g eyyu{oeulg to;10ouv or [6tor axptptilq 6por, npoUnog6oetg, 6eope0oerg rc,t unolpedlo€r.s rou
rol0ouv yra rnv neplo6o ouvr{pr1or1q.

3.2.11 o nPoMHOEYTHI unolpeo0rat vo, nop€1et otrortr4purp€vo o0orqpc ouvr(pqo4q ro onoio vc oupnepilcppovet rat
rqAe$urvtx6g unnpeoteg enttruonc tetvrtirv nooB)\nudrov (Help - Desk) pe evroio naveMc6x6 cprgp6 xtrrio4g rarc
rtg epycorpeq nF€p€q xat ug 6peq an6 08.00 6trlc rat 22.00.

3.2.12 O nPOMHOEYTHI unolpeoOrct cncpcttrlro, vc ncp€1et unrlpeolc, Vra rrlv cvcyyd\la p)\apdlv, 24 tirpeq ro 24opo
rc0' 6)\q 14 6tapreta rou €rouq.

j.3 .r /f,. j'ir fri-i:i.:

3.3.1 flptv tn lri{n tqg nept66ou ETryHIH: 0a np€ner vo ex€r oprorrKonotn0e[ xor unoypcgei n o0pFaon ouvrrlpqoqq,
eQ6oov to ent0ugeI o AfOPAETHI, Xurptq ro x6orog curqg va oupnepilcppo,verq.r oro no,p6v dpyo.

3.3.2 Na unoptr40el nlripeq ox€6to ouwipnonq ytc ro oOvotro rou €pyou.

3.3.3 To unopcM6pevo o166to ouppdoeolg ouvrrip4oqq pe to x6orog nou 0a unopcl,Aerar or4v no.po0oa npooeopc, 0c
pnopeI vq, €v€pvorot40el pe npulropoutric rou Al-OPAITH, pero, ro ndpo,g rou 1p6vou eyyf11o4g.
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3.3.4 Tov npoo0ep6[evo 1p6vo ouvrripqo4q. H elclrot4 cnalrqorl eivcr yrc tdooepc (+) etn toultilrorov, pe 6ualurpc
er4otcg o,vcvdtrlorlq o.n6 rov AfOPA:TH.

3.3.5 To cxptp6q r6orog t4g ouvr{pqoqg vrc rov npooQep6pevo 1p6vo cvc povc6c e{od\topo0 ul\txo0 rcr troyroprxo0, 0c
cvaypo$ercr or4v OIKONOMIKH npooQopc.

3.3.6 Tqv nootrnnrud ouwrionon. Vra rnv onota 0q, cva06perat o€ nor€q ouoreu6g tou e{od\ropo0 0a npcvpcrtonotetrct
rcr ro cvctrurx6 lpovo6raVpcppc auuiq.

3.3.7 To er{oro r6orog ouvrripqo4g tou e{onltopoO rar rulv )\oyropxtirv eQcppoVtilv 6ev 0o uneppatver to 10% tou
ouvotruo0 r6oroug tou 6pyou, avanpooaplro(6pevo xcrri 6tog.

3.3.8 Kav6vo cno04reurrr6 pdoo (!r6vqro { npoorrlprv6), 6ev entrp6nerct va e[6tr0et rov tvKcro,orcoeov tou
AVopcorri perc r4v €vcp(r1 lenoupytag rou, q rcrd tqv Scoq 6oxqaorrx{q lenoupylcg. Ie neptntoron FIaFnC
ro d\orroparxd cnoO4xeuttrq. [€od AEN entorpd$owcr orov flPOMHOEYTH.

3.3.9 Kctc rtq 6ta6trooleg ouwripnonq (npo)\nntu{q, o,norcrcorcon pldpnC), o I'IPOMHOEYTHI unolpeo0rcr vc ncp6ler

Xopiq end\6ov x6moq, 6)\eq rrq cnapalrqreg epycoteg Ko,r. ro. cvcyKatc u)\ud rct )\oytopxc Vtc rnv ohod\npop6vn
ouvtrlp4o4 xcr enroxeu{ tou e[onltopo0.

3.3.10 O nPOMHOEYTHI unolpeo0ro.t vc nap6let olortr4ptrlpdvo o0or4;rc ouvrrip4orlg to onolo va oupnepul,cppaver xo.t

rrltreSurvtxdg un4peoleg enttruonc texvx6v nooBtrnuarov (Help - Desk) pe evtcto ncveMc6tr6 apt0g6 rl\rio4q xcrc
rtq epycotpeg npep€q rcrt ttg tlpeg an6 08.00 6rrrq ror 22.00.

3.3.11 O nPOMHOEYTHI unolpeorlrar cncpair4rc va ncpdler unrlpeolc, vra rnv avcyyeAla Bl\aptilv, 24 tirpeq to 24opo
xcO' 6tr4 14 6taprero tou 6rouq.

3.3.12 H er{ota o,vonpooaplroy{ rrrrv uptilv ouvrripnonq, 6ev 0a uneppctver ro 80% tou et{otou Aelrcq Tqrdrv

Korcvatrorri, nou ro10er rq,tc rov 1p6vo avanpoocppoyrlq.

3.3.13 O A|OPA:THI 61er ro 6ucturpc e(cipeonq cn6 rq ouwnpnon onotou6rlnore npoi6wog, utrxo0 11 l\oytopuo0.

3.3.14 Ot ovonpoooplro(6;'reveq rqr6g, 0c tol0ouv cn6 1nq lcvoucptou avefcpt4tc cn6 trlv npepopnvta unoypc$4q rrlq
erforcg np6o0et4q npaqnq Vtq rn o0Fpaorl ouwripqonq. M6xpt rnv nF€polrnvlc rqg np6o0erqg npdfr1q yrc rrl
o0ppaon ouvt{pqoqg, 11 erapetc e{arotrouOel vc 61et trg unolpedroerq ouvtrip4orlq nou cnopp€ouv cn6 rrlv
unoypaSeloc o0ppcor1.

3.3.15 Kara r4v nepto6o rnq ouw{prlonq o |IPOMHOEYTH: np6ner vc r4pe[ ev{pepo rov A|OPAITH yra rcOe

rpononotrlo4, pd\ticrlorl, 6r6p0rrro4, avapc0pton li endrrcoq npot6wulv rct e(un4petrloeov, ncp6lowcq 6treg ng
o,va,yxaieq anapcitqteg nl\npo$opi.eq vrc ro cvcyKcto u)\m6.

3.3.15 To noo6 rrlg ouwripnonq 0o xaropcMerat 6e6ou)\eu;l6vo oe etriota paon.

3.3.17 No ovcQep0o0v crvd\utrxc rc [6pn rou npoo$ep6pevou e{onl\topo0 nou o f'IPOMHOEYTHI lapcxr4pl(er org

cvcrldorpcr Kq,r trtq ex ro0rou 6ev raJ\0nrovrct cno t4v eyy0r1or1 11 rrlv ouvttlp4oq.

ii;.'l-i*):,:;::..,,.rii(:')ii,'.|']i:.'..'iYi:,'-j;l,|;}|/].lyiilA;ij#A'ii:)KAll.l0|-iIivil(i)"l[0,+Pl.v;i-]

3.4.1 O nPOMHOEYTHI 0c 6Xet rq ouvol,xrl ro,t o,norlerorrxrl eu00vr1 Vrc rnv e[' otroxtrioou evxaraorcon ror napc6oorl
oe ntrripq )\etroupytc rou u)\trorelvxo0 e[on]rropo0 Kor tov )\oytoptrtilv eQcppovtilv xcOdlq ro.t 6l\ov rrrrv
napetrx6pevrrlv roug ({rot endrtcorl rnq ri6n unapxouoaq 6oprlpev4g rctrut6[oor1q)nou c,natto0vrcr. orrlv Ynr;peofo
rar 14 p€pqrvc vro rn 6td\etroupytr6rqra rouq pe )\om6 e{od\top6-loytopxtbv nou n6n unapxouv orrlv Yn4peola.
O nPOMHOEYTHI enloqq 0c np6net va na,p61et rcOe np6o0ero e(onhop6-epycola nou 0a cnctrq0e[, npore4r6vou
xcraor{oer nl\iprrrq letroupytr6 to un6 npopri9etc ultx6.

3.4.2O nPOMHOEYTHI np6net va oupneputraper oqv npooQopc rou 6ntrtiloetq cno6o1r1q errd\eor1q rqq npoprj0erag cn6
rouq KcrooKeuaorrro0g olxoug ri rouq cwmpoodlnoug curtirv orrlv EMo6a, vrc rrr npot6wa rorv onotulv 61ouv
oupnepd\dpet orrlv npoo$opc toug.

3.4.3 Na unoptr4Oel cvcrlwu6 lpovo6rtiypcrppc epycordrv uhonofqorlg r4g eyrcrdorconq, vc cvcQep0o0v eyro,lprrlq rc
orotletc rou npoournrxo0 nou 0c u)\onoujoet r4v eyxctaorcon rou utrtrorelvro0 efod\topo0 Kot rtrtv ]toytoptxtilv
e$cppoVtirv Kdt rrq nrOcvdg ancnlioerq nou 61er o |IPOMH@EYTHI an6 trlv Yn4peotc ratd ro ord,6to rrlg
eyxoraoraorlg. Ie nepinrfn nou xetry:rLn0el unonpopngeut{q vtc rnv eyxotaotaoq rar I#Ln#(h' w



ouoriparoq, r; yrc rqv exnl{puloq rc,rv 6pulv rr,,lv eyyurloeov Kot yta rn ouvtqpqoq rou ouorqpcroq, cur6q
cnqtreltct vc cvcf6perct oqv npoofopti.

3.4.4 O AfOPAITHI 0c 6ranrore0€r ro npooonrx6 nou 0c ulonouioet rqv eyxataoroorl Kqt trettoupyla rou u)\trorelvuo0
efod\toporj Ktrr rov )\oytoptxtitv e$crppoydrv.

3.4.5 O nPOMHOEYTHE 0c unoypcr.Uet I0p$ulvo Epntoreurtr6r4rcrg pe rnv unoVpcori rnS o0ppaong olertr6 [€ rouq

xav6veq coQd\e(aq 6tapcOptop6vulv d\qpoSoptdrv'

3.4.5 Otreq or e4appoyfq Kor ro tretroupyr6 rou utrtrorelvxo0 e(od\topo0 raOriq xct ot )\oytoprx6g eQappoy€q nou

unc,plouv oro no,p6v €pyo vc napc6o0o0v orov AI-OPAITH oe ontx6 6ioro (DVD) q vc 6tcre0o0v npog

trri rI n(download ) 6tc6trrucro.

g.4.1 O Xp6voq eyxo,raoraoqg rou e(od\topo0 rct rurv l\oyupxdrv oe ntrnpn rct onoreleopcrtx{ experdMeuoq xct

)\ettoupytc etvct p61pt rpetq (3) Fnveq cn6 trlv n1repo1rnvta unoVpa$nq rnq o0ppaonq'

J,5'rA, iil) 
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3.5.1 O npOMHOEYTHI etvar unolperrrp6vog vc napc6riloet, Xurptq np6o0ero x6orog rc ouvo6eurtx& reXvrxd eyXep[6tc

rou e(ontrropo$ H/W & S/W orrlv Eltrqvtri n AVV)\txri y)\6ooc, oe 60o (2) avriVpo$c oe Evrunq xct 0)rexrpovwrl
pop6n. rra iylerpi6rc qurc vc avcypcQovrq,r 6lc rc reptrc orotletc 14g xc0e ouoxeurig rct )\oytoptro0 xa0tirg xar

raOe et6oug repxq nhnpoQoPtc.

3.5.2 Na ncpo6ogei orov Al-OPAITH nlripnS nivarcq rtrrv eylept6itrrv nou 0c npoo$epOo0v.

3.S.3 O nPOMHOEYTHI etvor unolpeul;r6vog vc ncpc6tiloet nptv trlv €vcp(n r4g nept66ou rd\ng tretroupylcq, lrrlpiq
np6o0ero x6orog oe rln0tax6 cpleto rc serial numbers 6trou rou e(od\topo0 xc0drq Kq.r rc )\oma oror;1etc

6rcleiptoqg cnoOqxrl g.

l.i

3.6.1 H cvcQeoq rou dpyou orov cvc6olo vo pcotorel otrlv d\6ov oupQdpouoc cn6 oxovogtxn cnorlrl npooQopc

o0p0rrrva Fe to apOpo 86 rou N.44!2/20L6.

3.5.2 H napc6ooq rou e(onlro;rof xcr rr.,lv )\oytoprxtirv rcr n O€on qur6v oe ntrripn )\etroupyic, vo npoVftcronotl0el an6

rov avc6olo evrog tou nptirrou pqvc cn6 trlv unoypcrQi tnq o0ppaonq'

3.G.3 Merq rr1 ncpo6ooq Kor npo rnq napa[qpriq rou e(od\topo0 rct rov troytopxd.rv 0a 6revepy40o0v 6ortp€g ano6oXnq

oroug ldrpoug eyrcrcoraorlq rou €pyou tilore vcr ntoronot4Oei n opOri trettoupVta rouq.

3.6.4 To oovoJ\o rou'Epyou gc ncpa6o0e[ rar 0s eyxcrcorcoel oro xdpto rou A.M.A. otou ;ltirpoug 6pcorqpt6t4rqq rou

Tpqpcroq lu),ioViq xct Arcletprcqg Entletp4otartbv fl)\qpo$opttirv rrlq A-vor1g AoQd\eraq Anrrqq rnS EMnvtxnq

Aoruvoptcs (4. N\e{ov6paq cp. 173)'

3.G.5 H ennpon{ ncpd\cp{q 0c 61er q 6uvar6tqro, vcr (4t{oet enm)\6ov 6orrp€q ano6olriq rctc r4v ncpd\aprl rou €pyou

cv rcrc rrlv rpiorl rqg cur6 entpcMerc,t.

3.G.6 To npoo6ordlpevo cnorftreopa Vra ra0e 6ortpn cno6o14g nou 0c npcYlraronoq0e[ gc anore]rel ovrtxetpevo

oupQ6vtcg pero($ rou AI-OPAITH xct rou nPOMHOEYTH npw an6 14v 6u(aVr,.rVri onotao64nore 6orryqg.

3.G.7 Otroq o utrtrorelvtx6q e(ontrtop6g rct ot troyroprr6q e$aplroydq nptv trlv optortx4 ncpatrcpq toug 0a eyxarcoto0o0v

rqr 0a trerroupy4oouv en5u1dlg, Xoplq npop)\rjpcta ytc 6ortpoorrrri nepio6o ev6s (1) prlvc (nepto6os xd\nq

)\ettoupyiag). H nepio6oq cur1i ga cpltoer pero. rrlv ncpc6ooq rouq Kct eQ6oov 61ouv otrortrqpulOei pe enttulla ot

6oxtp6g cno6olqg roug.

3.6.8 H oprorxri nooorx4 rcr nototrxri napatrapn rou 6pyou 0c ylver ;retc t4v npoovcQep6pevrl 6oxtptaotrxrl nepto6o

xar e06oov 61ouv end\uQei. 6trc rq npogtriFcrq 6ore ro 6tro 6pyo vc etvcr ntrlipurg letroupytxo, o0p$urva ;re rtg

cncnqoetg nou neptypcQovrcr oro napov re01oq relvtxtitv npo6taypa$dlv.

/..l( Ii\,.rrt:Vtr-l

H cncirrlorl ytc ernci6euon coruvopuof npooulnrro0, 6nou aurf xplOqre cncpcttrltrl, a$opa p6vo rrlv 1p4o4 xct

6raleiproq rurv loyroprrtilv e$cppoyrilv rou 6pyou xct 6tcruntbvovro,t ouyK€Kpqr€va orc ovrlqrotxc ncpcprrlpcra rou

nlvcxc relvtrdlv npo6tcypcQtilv.

fevx6q cnctt4oetg:

Kc[ npo t4g 6rc[cyurvnq ttrlv ernct6e0oetov vo
oep6q, nou 6to,tuntbvovrqt ouyrerptp6va ora

3.7.1 O NPOMHOEYTH:
unoPcMet d\npeq

unolpeo0rat npo rnq
ox66ro yta xd0e pla

oprortxflg nopatrqpnq



t,

cwlororxa rapapriparc,, 6nou 0c avcypaQer cvclutxc 6Ia ta olert(6pevc lre rnv napel6pev4 ernal6euor1

(6raprera, peVioroq apr0p6q ernct6eup6vurv, ncpel6pevrl 0epcro)\oVtc xl\n).

3.7.2 Or npoavoQep6preveg erncr6e0oerq, vd npovpqronotrl0o0v xctc tqv eyxctcorcorl rou ouorripctoq, nptv { rct xcto

rnv 6rdprerc rqg 6or4rcorrrrig nepr66ou , o€ €yKdrcordoerg rou o.vo,661ou.

3.7.3 O npoMHoEYTHI 60vcrct vc npoteivet orqv npooQopa rou rnv npav[aronoirlorl enmp6o0etov ernot6e0oeurv oe

neptnroon nou cnctr4Oei yta r4v e0pu0un trettoupyic rou ouorripctoq'

3.g.1 O npOMHOEYTHI unolpeo0rar vo, no.pcolet oe xooe exnct6eu6pevo tc eylepi6tc leptopo0 & 6tqxeiptonq Yta rnv

erno,t6euorl rou letprmdrv xcr 6rcletprortbv rou erdmote troytopu6 oro onolo cnctrri0rlxe ernot6euorl.

3.g.2 Ta ernct6eurrrc eylepl6ra 0o, npfnet vc unoptr40o0v orqv EMnvxri r'l Ayy,\trn yltilooc, vc €[vo,t q.val,uttxo, rct vc

neptypcgouv 1.,. oo6ri'Ko,r Kqrdvonr6 rp6no rrg tretroupyl€q nou elvcr 6tc06or[sq orouq leptor6g rot 6toxetPtordq

tou eroorote l,oytoptro0.

3.8.3 Ta eylerpt6tc vc ncpa6o0o0v rat oe q)\errpovxri PopQn.

1.. r ,:'l

3.9.1 Eni. rrrrv ouoxeucilv rou utrrrorelvtro0 e[on]rropo0 vc avcypc$ovrct eudtc,xplrq Kc[ cve[ttr1)\c ro 6vopc tou

KorooK€uoglr{, o r0nog rqg ouoxeu{q, o apr0p6q ncptt6ag xat / ri o cpt0p6q oepcq no.pcytrtylig, 4 orlpcvo4 "CE"

o0pQtrlvo pe ro voptr6 d\cloto nou npop)\€net rq o{pcvon auti.

3.9.2 OhoC o u)ttxorelvrr6q e(ontrrop6g rar or loyropw6q e0cppoV6q nou neptypc,Qowct otov nop6v te01og relvtxtitv

npo6rcypc$tilv, gcr Xpnoqronoro0vrar an6 rov A|OPAITH, rctc rrlv rptoq tou, onou6{note, onote6inore rct enl

onorov6rlnore 1p6vo xcr anotrrloq tretroupytag 24/71365. H Xpion autn 6e 6tc$oponorcl oe ro,v6vc oq;reto q 6po ro

nl,atoto unolpetiloeulv rou l-l POM HOEYTH.

npeprirv cn6 trlv et6onoi4ori rou, Yrq 9IqFn/6uoLetroupylc.

3.10.1 O npOMHOEYTHI, nprv ri pera trlv eyrcnaorooq rcr l,ettoupyic tou utrtxorelvtro0 e€ontrtoBo0 Kdt r(l)v l,oytopxdrv

esappoyrilv, yra xc,v€vo, tr6yo, 6ev 0c npopclvet oe ev€pyeteg ot onoteg ev661etat va 61ouv trlg cnor6)reo;rc tr1

yvooronoi4on 6tcpa0[top6vov u]ttxtilv n nl\npo$opttirv oe tplra pdpq'

3.10.2 Kar, anatrrloq rou Al-opAITH, vc 6t6ovrat cn6 rov t'lPoMHoEYTH, nlrlpooopieq orotlettov raut6tqtcg m6pov

nou 61ouv eprnlcrei cn6 rov nPOMHOEYTH ornv errd\eo4 rov unolpetlo€tilv tou, Vto tnv utronotqo| rou €pyou.

3.10.3 o)\o ro npoounrKo rou flpoMHoEYTH nou 61er np6ogaon orrlv eyrarcoroon, entoxeufi ro.t ouvtrip4orl rou

e(,od\to[of Kcr r1,;v )\oyroptrtiv e$appoytirv, un6rettct oe dtrep1o cosatretaq npoxetp6vou vc rou XopnVn0ei'

unn peotcrn 6tcnimeuoq.

i: !i.j.,'it.j.t . i.,t l,':',1\,.liii,ii:'i li: tr,' ii-i\; iar',r'.il l\ti:(iYlil li\ lil I )i:'l

3.11.1 Tooo rotc ro 6raornFo rrlg Aoxrpaortrrjg henoupylag, t4g EVV0nonq-Avcpc0ptioeov 6oo rct tnq luvrnpnonq-

Avapcgpioeulv or epycoieg ouwrjprlo4g, cnoxctcorcorlq, rc awaMcrtud 0c pcp0vouv rov l'lPOMHOEYTH.

3.11.2 O 1p6voq eVV$nonq 0a, np€ner vo, pv4pove0etct 6rt neprlappcvet 61,o. rc uno npopriOetc utrtxc, loytopxa xat

e[unnperrioetq, Lr€ np€pop4vic evcp{r1g rnv npepo[nvic tnq optortx{g nqpatrcpnq'

3.11.3 Ie neplnroorl FIoFnS 4 6uotrenoupytag onotao6{note povc6cg tou e{od\topo0 
'i 

)\oyto;ruo0 oeurpeltat 6rt etvct

exr6q tretroupVi.aq io unoo$vo)\o rou €q,onfuopot nou eivct ewoypdvo orrl ouvtflprlorl rct enqpec(erct cn6 rq

Iettoupylc auto0.

3.11.4 O rp6nog unotroyropo$ rcr unopotrf q pntpdv rolrier 16oo ocrlv nepio6o eyy04oqg-cvapc0ptloeov 6oo rct orqv

neplo6o ouvrri pqoq g-cvopcOptoerrlv.

3.11.5 O npoMHoEYTHI unolpeo0rar, lurptg np6o0err1 cpo${, rcrto, rrlv nepto6o tnq eYY0qonq Kar rnq ouwrlp4orlg tou

ul,txorelvtro0 e(ontrroiro0, vc cvrrxcOrorc ap6ourq xc0e nl\nltpetrtilq hettoupyorloc aur6vo;'rr1 povo6c, rt pepoq

curqq. Oq ntrrlFBeI6g hetroupyo0oa pova6c n tpripq q.uriq, 0c Oeurpn0el exelvrl nou yta 6taorrlpo tpttilv ouveltirv

unvtjrv ncrpouotc(et neptoo6repeq an6 60o 6goteq pIaFeC'

3.11.6 O Xp6vog qnorqrco(conq glapnq /6uohetroupytcq elvct ro p6ytoro enttpen6pevo 1povx6 6tcorqpra

4pepohoytcrdrv npepdrv cn6 r4v cvcyyetric rnc FIaFns ;r61pt rctrqv cnoxcrdorcon rnq.

3.11.7 O nPOMHOEYTHI unolpeo0rcr vo onoKcto,or{oet onotc6qnote plcpn:

T'"w -8-
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ii. O nPOMHOEYTHI 6Xer rq 6uvcr6rrlro vc cwrKcrcot{oet rov e{od\rop6 Fe ptrcprl, pe cMo cvrlororlulv
relvtxtilv npo6raypcStirv ri ovdrreprrrv, p61pt rrlq €nroK€urig rou Kcr srnv neplnruro4 our{ 6ev 0c
enrpaMowar p4rpeq e$6oov o,noKq,rcorq,0ei. rl nl,riprl €nrxeprloraKi tretroupyla pe r4v avurr€pcu ev6pyeta.

3.11.8 Or en$ctrtr6peveq pirpeq orov fIPOMHOEYTH nou aSopo0v rnv lrn r{pnorl rov ouptpuurtirv unolpetiroeurv 0c
etvar or efqq:

i. Av 6ev cnororcoraOel ro np6p)\r1pc trlq napcypa$ou 3.11.7.i ew6g rcuv npop)\en6pevov npo0eoprdrv, 0q
entpclJ\etc,r prlrpc loq pe ro 70% enl rrlg errlotcq rtlrnq ouppotrcrtou ouvrqpqo4g 6lou rou efontrropou nou
enrlpec(erar an6 curi, q,vq, etxootr6oo€prq (2a) 6peq rc0uor€p4o4g.

1 .:lli', r) l, llil,{ rii(!t) i i liili r')

3.12.1 O Yno{qSrog Avc6o;1o9, np6net vq 6ra06rer opyavuro4, 6opr1 xcr ;,r6oa, pe rc onofc vc etvq,r rxcv6q, vc
cvrane[6)\9er nl,4prr.rg, cpuo ror otrortrqprrrg6vc, orlq anarrqoetg rou un6 cvo0eoq €pvou.

3.12.2 Og etraltorq npoi.in60eoq Vra rrlv ou;rperolri rou oro 6tcyrrrvrop6, o Ynor!{Qtog Avc6oyoq np6net vc 6ra06rer oe
to;10, ntoronoqp6vq enayyetr;,raur{ pe0o6oAoyla 6rcletpro4g rqg nor6rrlraq rtrtv ncpcy6pevurv unqpeoulv xarc
ISO 9001 : 2008 r1 ctrtro too6rivqpo, rcro. rrlv rd\euraic rprertc, exroq cv 6poorrlpronotelro,r yrc prxp6repo lpovtx6
6rcorqpc.

3.12.3 Ag etrclrorq npoUn60eorl reptrrig xarcM4tr6rqrcg Oeopelror 4 exrd\eor1 tou)\clrorov ev6g ncp6porou p€ ro
npor4puoo6pevo 6pyou xo.rc rrlv retreuralc nevrq,eric. ftc r4v qn66e(n r4q ntr4pulonq rou rptr4ptou 6ev
cnqrr€lror q otroxtr{puron rou ouppartro0 cvnrerp6vou rou 6pyou curo0, atrtra cprel 11 cvc0eorl rou orov
Arayrrrvr(6pevo.

4, TEXNIKEI NPOAIATPAOEI
AO TIXM I KfIN EOAPM O Tf}N

TEXNOAOTIKOY ESONAIIMOY KAI

,$ffiffi*r:..
TEXNONOflKOT E=ONNEMOE

Ievud
Nc avoQep0e[ ro powEtro rct q eto,plo rcraoxeuli9. Na 6o0el
to ISO 9001.

No, etvo,r pop$nq rackable rc,t vc 61er pcyeg npoocppovnq oe

Rack

To nporetv6pevo o0orqpc npdnet vq. elvcr xcrcoreuooui

Na, 6ra06ret flroronorrlrrxa l-lor6rqrcg xar Ao$d\eta.q, CE. Nc
6o0o0v.

O€oeov ene[epycorrl (CPU sockets) cva server
Nc unoor4pl(erct ene{epyamrlg r0nou Intel XEON E5 v3 11

Nc npoo$epOe( evcg (1) ene{epVcor4g r0nou Intel XEON E5-

2630v3 (2.4GH2,8C/16T, 20M Cache) { xc}r0repo cva server 11

cvrlorotlo roo60vo.po

PCI-e slots oe ntrlipn o0v0eoq ue 2 ene[epvcordq

> 32GB

> 2133MT/s
Nq. nooo6eo0ei oe DIMMs rcuv 8GB

Iuvotrtra DIMM slots q,vq, server

Aiortrrv - Aloxot
O Server vc unoorrlpt(er 3.5" oxtrr1po0g 6loxoug
Auvar-6grc atrtravns 6loxou ev {rpo },er4

BAOMOAOTIA



A.t.77 Internal SATA SGpbs / SAS l.2Gbps RAID controller i roo60vauo 1

A.1.18 Nc unoor4pl(et RAID O,t,5,6, 10,50,60 NAI

A.1.19 RAID Controller cache 1GB

A.1.20 O server vo npoo$epOel pe 3.5" od\r1po0q 6loroug NL-SAS 7.2K

RPM, ltopqur6trlraq 2 tTB ouvo6euopevo pe HOT PLUG KIT
>8 BAOMOAOTIA

O0pec

A.7.27 Apr0u6c 0uptirv Ethernet 10/100/1000 >2
A.1.22 External USB ports (total) >8
A.t.23 External USB 3.0 ports >2
4.t.24 VGA interface >1
A.1.25 Na unomqpt(erat lr.oplg vc npooQep0ef Internal Dual SD

Module with 2 x 16GB (Redundant) SD Cards
NAI

Elevxuic Atoreiorn(
A.t.26 lelulpror{ 00po r0nou Gigabit Ethernet yra tr1 draletpron rou

ouorfuctoc
NAI

A.t.27 Auvo,r6rqrc evoopcturoq g orov el,eyxti 6tcxetpton q vFlash

xq,prcq SD 16GB vtc orono0q servicing.
NAI

A.1.28 Na noood6oer real-time monitoring xoot( agents NAI

4.L.29 Entxorvtrrvlc pe tov d\eyrtq p6or.tl SSH, Telnet, Command Line
(local/remote), Web GU I

NAI

A.1.30 Na unoornpi(er VLAN tagging, lPv4/lPv6, DHCP, Dvnamic DNS NAI

A.1..31 Nc unoor4pt(er Two-factor authentication, Single Sign-on, PK

authentication, Directory Services (AD/LDAP) NAI

A.1.32 Ynoornpr{n boot control, power control Kcr power monitoring
rou ouoriucroc NAI

A.1.33 Ynoorriotfn out of band oerformance monitorins NAI

4.1.34 Ynoorqpr{q health monitoring rou ouorqpo,tog yrc: Fan, Power
Supply, Memory, CPU, RAID, NlC, HD

NAI

A.1.35 Ynoornpr{,n Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console,
Virtual Console Chat, Virtual Flash Partitions, Remote File Share

NAI

A.1.36 Ynooripr{rl remote & scheduled/auto update, remote
configuration, remote OS deployment, configuration
backup/restore

NAI

4.t.37 Na no.pelet Email Alerts, SNMP Traps NAI
Aomd Xcpcrrrlpronxd

A.1.38 Na npooOepOel trovrourx6 6raxetpronc rou rc,rcoreucorfi NAI
A.1.39 Tpo0o6orxo (redu ndant) >2
A.1.40 lox0c xo0e rpodo6ortro0 > 750W
A.1.41 Auvcr6rqta aMcViq rpoQo6oruo0 ev drpc trenoupylag (hot

plue) NAI

4.L.42 Kd\ril6rc rpo$o6ooicq, 6oc xr o apr0p6q rcrrv rpoQo6otrrcbv xqr
roJ\til6to o0v6eonc oe 6lrtuo NAI

A.1.43 DVD+/-RW SATA Internal NAI

Aertoupvu6 !6oqlra

4.L.44

Ka0e repalto va. ouvo6e0ercr q.n6 l,ettoupyu6 o0ot4pc
Windows Server Standard 20L2R2 OLP NL Government 2Proc ri

too60vcpo pe 6uvat6r4ro gfio{eviog M/S SQL Server nou li64
6ra06ret q Ynqpeota tr6yrrr ouppcr6tqrcg pe ro 116r'1 uncplov
)\oytoprx6 avctruoqg i2 rrlg Yn4peolcq.

NAI

A.1.45 Na, cvo$epOel o r0noq, q ex6oo4 Ko,t o Ko,rcoKeuaori( rou NAI

l-evu& ,l

4.2.7
Nc cvc$ep0etto pow6lo rct 4 erapetc, rcrcoxeu{q. Nc 6o0el
to ISO 9001. NAI

A.2.2 floo6rnrc 2
A.2.3 Na etvar FopQiq raSable xot vo, 61el pcyeg npoocppoyrlg oe

Rack r/ . / NAI

7
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A.2.4 To nporerv6pevo o0orqpc np6ner vc elvst xcro,oreucorrl
6teOvouq euB6trerac, o0vxpovnq rexvotrovfac.

NAI

A.2.5 Na 6ra0eret flroronorrlrtra l-lor6rrlrag xar Ao$ol,eto,q, CE. Na

6o0o0v
NAI

Mqrpwri (motherboard)
4.2.6 Apr0p6q 06oetuv ene(epycorq (CPU sockets) qva server >2
4.2.7 Nc unoor4pt(ercr ene(epycorrig r0nou lntel XEON E5 v3 i

roo60va;lo 11 cvtirrepo
NAI

A.2.8 'Evcq (1) npoo$ep6pevoq ene[epvaorrlg 1 Intel XEON E5-2630v3

Q.aGHz,8C|LGT,20M Cache) 4 xatr0repo cvc server ri
cvrlorotxo roo60vo.[o

NAI BAOMOAOTIA

4.2.9 Arc06orpreg PCI-e slots oe nl\npn o0v0eor1 pe 2 enefepycor€g >8
Mvfiun IRAM)

A.2.10 Mdytor4 unoorrlpt(6pev4 ;rv[ prl > 768G8
4.2.t7 flpooQep6pevn Mvnun DDR4 > 32GB BAOMOAOTIA

4.2.L2 Iuyv6rnro uvnunc > 2133MT/s
A.2.13 Na npoodepOel oe DIMMs rurv 8GB NAI

A.2.L4 Euvotrrra, DIMM slots qvd server >24
elevrtfic Ixlnotbv Alorov - Aioror

A.2.15 O Server vq, unoqrno[(er 3.5" oxlnoo0c 6lorouc >8 BAOMOAOTIA

A.2.16 Auvcr6rnra aMavic 6toxou ev 6pa )\enoupviac (hot plue) NAI

A.2.t7 Internal SATA 6Gpbs / SAS 12Gbps RAID controller 1

A.2.t8 Nc unomqpt(er RAID O, t,5,6, 10, 50, 60 NAI

A.2.r9 RAID Controller cache > 1GB

4.2.20 HDD 300G8 SAS 15K 12GBPS 2.5" 4 cvdrepo,ouvo6eu6$evo p€

HOT PLUG KIT
28 repalra BAOMOAOTIA

4.2.2L HDD 1TB NEAR LINE SAS 7.2k 2.5" q o,v6repo,ouvo6eu6p€vo lr€
HOT PLUG KIT

>2 repolrc BAOMOAOTIA

O0oeq

4.2.22 Apr0U6q 0uprirv Ethernet 10/100/1000 >2
4.2.23 External USB oorts (total) >8
4.2.24 External USB 3.0 oorts >2
A.2.25 VGA interface >1
A.2.26 No, unoorqpt(erct lrrlplg vc npooSep0el Internal Dual SD

Module with 2 x t6GB (Redundant) SD Cards
NAI

Etrevxrfc Aurelpron(
A.2.27 Ieltoprmrl 00pc rr)nou Gigabit Ethernet yrc rr1 6tcletprorl rou

ouorritrqroq
NAI

A.2.28 Au vcr6rrlro, evoul pcruloq g orov e)\eyrrri 6 taletproq q vFlas h

rcptcg SD 16GB yrc orono0q servicing.
NAI

4.2.29 Nc npoo06pet real-time monitoring xoplq agents NAI

A.2.30 Enrrorvurvtc pe rov etreyxri p6ot^l SSH, Telnet, Command Line
(local/remote), Web GUI

NAI

A.2.31 Na unoorqpt(er VLAN tagging, lPv4/lPv6, DHCP, Dynamic DNS NAI

A.2.32 Na unoorqpt(er Two-factor authentication, Single Sign-on, PK

authentication, Directory Services (AD/LDAP) NAI

A.2.33 Ynoorripr[n boot control, power control ro,t power monitoring
rou ouorriparoq

NAI

A.2.34 Ynooripr[n out of band performance monitoring NAI

A.2.35 Ynoorrlpr{q health monitoring rou ouorrlprcrog yrc: Fan, Power
Supply, Memory, CPU, RAID, NlC, HD

NAI

A.2.36 Ynoorrlpr{r1 Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console,
Virtual Console Chat, Virtual Flash Partitions, Remote File Share

NAI

A.2.37 Ynoor4pt[4 remote & scheduled/auto update, remote
configuration, remote OS deployment, configuration
backup/restore

NAI

A.2.38 Na ncp6xer EmailAlerts, SNMP Traps NAI

Aoutd Xcocrtnorotrx&
A.2.39 Na nooodepOei trovtoutr6 6ruxeipronq rou xcrcoreuqqui NAI

4.2.40 Toodo6orrra (redundant) I n >2

)4
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Auvcr6r4rc cMcy{q rpogo6onxo0 ev drpc lenoupyicg (hot

Kclti6tc tpo$o6ootcq, 6oc rcr o cpr0p6q rov tpogo6orx6v
rct xaldl6ra o0v6eonq oe 6trruo
DVD+/-RW SATA Internal

Kc0e repclto vo. ouvo6e0erct cn6 l,enoupytx6 oOor4pc
Windows Server Standard 20L2R2 OtP NL Government 2Proc ri

roo60vopo pe 6uvct6rrlra Qfio{eviaq M/S SQL Server nou ri6n
6ra06ret q Ynrlpeoic tr6yrrl ouppcr6rqrag pe ro ri6n unoplov

Na cvaSep0e[ o r0noq, 4 €16oo11 Ko,r o Ko,ro,oKeucorriq rou

Na ava$epOel o xcro,oxeuo,or{g ro,t ro powdtro. Na 6o0e[ ISO

9001.

Ene{epycorqg : Intel Atom C2538 guad-core 2.4GHz ft

Hardware (AES-Nl)

DDR3-1600 6GB n

Eoorrepuol 6toxot HDD 3.5 " i 2.5u SATA lll x 12 x 3TB fl

M6vrorn en6xrqon 6torurv 96T8

RAID LEVELS 0,1,5,6,10

E€oreptr6q 00peq USB 3.0 x2, USB 2.0 x 2, 00pc €neKraonq x 1

Kcltil6ro rpogo6oolag pe0pcrog ro,t rq.l,66ttr o0v6eoqg oe
6[rtuo
To nporew6pevo o0or4pc np€net vc eivo,t xcraoreucor{
6re0vo0g elrB6)\etaq,

No 6ta06ret flroronor4rrxc flodrqrcg rar Ao$d\etag, CE. Na
6o0o0v

Na ovcQep0e[ o rcrcoxeucor{q xcr ro
Nc cvaQ6perct rrrg Workstation orc teptxc 0uMa6u rou
rc,rooreuo,or4
T0nou Tower
To nporerv6pevo o0or4po np6net vq, etvcr rcrcoreucor{

To nporew6pevo o0orqpro, efvcr o0ylpovqg repol,oytaq. Tc
rpliparc nou ouv06rouv ro o0orrlpc rou prxpo0noi\oytor{
(rewpxri povc6o) npoEplowat an6 rqv l6tc xmooreudorptc
ercptc Kor. ouvcppo)\oy4p6vc an6 ro epyoora.oto rcrcoreu{q

CE, Enersv Star va 6o0o0v
Security: TPM 1.2 , Chassis Intrusion Switch, Setup/BIOS
Password, lock slot

Mtxpoenefepvaorriq Intel Xeon Processor E5-1520 v3 ri





Ene[epvcrm6c

A.5.8
Mtrpoenefepvoornq Intel Xeon Processor E3-1220 v5 r'1

roo6uvo.uoq n ovcirrepoq
NAI BAOMOAOTIA

A.5.9 Aot0uoc npoodeoouevc,-rv ene[eovo.orriv >1
A.5.10 Apr0Uoq lluprlvo-rv Ene(epycm4 >4
A.5.11 Apr0Uoq threads cvc Ene[epyccnrl >4
A.5.12 Iulvor4ro. l,errou pyetc.g Ene(epyoorrl >3GHz
4.5. r5 Cache Ene(epycoc4 > 8MB

Mvipn
A.5.14 Meve0oq xevrptxnq 1rvn 1-tnC > 32GB BAOMOAOTIA

A.5.15 T0noq uvnUnC DDR4 NAI

A.5.16 Iuxv6rnrq uvllun( 2 2133MHz
4.5.t7 DIMM slots >4

Movd6eq Aioxrrtv
A.5.18 t-lln OoC npoodepo Uevurv orl,r1 ptilv 6 ioxurv SS D >L
A.5.19 Xulprlrrrorqto 6[orou SSD > 350G8 BAOMOAOTIA
A.5.20 l'ltrnOoC npoo0ep6trevr,,.rv oxlnptilv 6loxulv SATA 3.5" >L
4,5.21, XopnrLr6rnra 6loxou SATA > 500G8
A.5.22 M eyrcnoq cptOpoq unoorq pr(6prevov orLq pcbv 6lorov >2
A.J.Z3 Evou.rpcrtr-r gevoq el,eyxr4 q SATA 6G bps NAI

4.5.24 RAID 0,1,5,10 support NAI

A.5.25 DVD+/-RW optical drive eou.rreptx6 NAI

I/O PORTS ON-BOARD
A.5.26 O0peg 6rrr0ou Ethernet ral0tqrog 10I!00I1000 >1
A.5 27 Line in Microphone >2
A.5.28 Line out Headphone/Speakers >2
A.5.29 Oupeq USB 2.0 (roulolrorov 2 Unpooro) >6
A.5.30 O0peq USB 3.0 (toutralrcnov 2 Unpoora) >6

'Hxoc

A.).5 r Evotri lrqtou6vo r0 rtrtrl lro rixou NAI

A.5.32 Eotoreprro nXeto NAI

Ktiprc fpcQtxtilv
A.).55 flpoo0epoueveq rcoreq voq'drK6v >1
A.5.34 T0nou Radeon R7 350X 4 roo60vcpr4 n ovdrrepn NAI

A.5.35 Ie uno6o14 PCI-e x16 NAI
A.5.36 Anoxl,e rortxri uvn un raproq > 2GB

Tpo$o6onx6
A.5.37 loxuq s 290watt

Ilcpel,x6lreva
A.5.38 Kq^,66ro rpoQo6oolo.g peu pctoq NAI

Aerroupvtx6 I0ornFa
A.5.39 Win 7 Pro 64bit with Win 8.1 Pro upgrade license & media NAI

H/Y T0nou 3

Apt0F6q Fovti6tlv: Telrtixrc 2

lir L

A.6.1 T0nou All-in-One Desktoo PC NAI
4.6.2 lloo6trlto z
A.6.3 No cva$epOeI o rq.rcoreuaorrlg rcr ro ;.rovre],o. Na elvqr

xqrq.ore ucmq 6reOvo0 g eprpel,erag, o0ypovq q telvoLoyiag.
NAI

A.6.4 O H/Y, q O0ovq xot e[un4perqr6q va eivo.t rou [6tou encbvugou
xo.tq.oxeu0.orn NAI

A.6.5 To npotervopevo o0cn11go. elvo.t o0ypovqq relvol,oyto.q pre

ovoroivc^lo4 roug reLeutaloug 12 ptrlveg. Ta rpriparc nou
ouv0erouv ro o0orqpc rou unol,oytor4 va npo€plovrar cn6 rqv
[6tc rq.rqoxeuo.mprc eratpta nou cvcypo.$ero.r e;lSavdlg navul
oe auro. Kq[ orq rtpti.rrLc onou etvqt ouoxeuo.op€vc. H rcto.oxeuq
Kor" n ouvo.ppotroyrlo4 vo. €X€r. yivet oe epyomaoro endrvupou
KorooK€uoqrq pe nroronoi.4orl ISO 9001

NAI

A.6.6 flroronotrioerq CE, ENERGY STAR 6.0, EPEAT. Nq, 6o0o0v NAI
ENE=EPTATTEE , ./ a_rr_
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A.6.7 Mrrpoene(e pyqorqq Intel i7 6th generation 11 too60vapog 11

0v(l)Tepoq
NAI

A.6.8 Apt0uoq ene(epyo.ortiv >1
A.6.9 Apt0UoC nu prlvu,rv cva Ene{epyaorq >4

A.6.10 Iuxvornta trerroupVicq > 2.6 GHz

MNHMH
A.b. tr M6ye0oq revrptrrlg FVnprlq >12 GB

A.6.12 T0noq pvnpnq DDR4 oulvotqrcg 2 2133MHz

A.6.13 DIMM slots >2

MONAAET AITKON

A.6.14 l-l trn 0 o q n p o oQ e p 6 pte vc,l v o rl, 11 ptilv 6 [o r r-,.r v >2
A.6.15 Xtupnurotnrq Lo' 6torou > 32GB

A.6.16 Texvol,ovtq 1o' 6loxou SSD NAI

A.b.L / Xoonrtrornrc 2ou 6toxou > 1TB

A.6,18 Texvotrovta 2o' 6iorou SATA NAI

A.6.19 M 6y roto g qp t0 Uoq u no orq p t(o ;revov orl,q pdrv 6 loru-r v >2

OYPE' AIKWOY
A.6.20 Ethernet rqx0rnraq L0 / t00 / 1.000 >1 I

A.6.21 Bluetooth 4.0 NAI

TPO@OAOTIKO

A.6.22 loxOq s 240 Watt

HXOT

A.6.23 Realtek ALc3661 Waves Maxx Audio Pro ri too60vc[o NAI

KAPTA TPAOIKNN
A.6.24 NVidia GeForce 940M q too60vcpq q ovtbreprl NAI

A.6.25 Mvnun >4GB

OOONH

A.6.26 T0noc 223.8-inch full HD touchscreen NAI

A.6.27 Avq.l,uon 1920 x 1080 NAI

KAMEPA
A.6.28 FHD Webcam NAI

A.6.29 Wireless Mouse & Keyboard KM713 US/Euro (QWERTY) NAI

flcpetrx6pevc
A,6.30 Katrti6tq rpo0o6ootqq pe0patog xaL rq.tr66ta o0v6eong oe

6lrruo
NAI

NEITOYPflKO TYTTHMA

A.6.31 Windows 1.0 Professional NAI

4.7 swtTcH
Apr0poq povc6ov -

A.7.2

Na cvc$epOel o r0noq Kqt o Kqro.oKeucorrlq rou. Nq 6o0ei. ISO

9001. Na 6tcOeter fltoronotqrtxo. flotornraq rat Ao$atretcg,

CE rq onota va 6o0ouv

NAI

A.7.3 Tcx0rntq uera0opqq 6e6o;r6vu.rv RJ-45: 10/100/1000 Mbps NAI

A.7.4 Yno6olq o0v6eoqq RJ-45 NAI

A.7.5
Atxruar6c ouv66oetq

24 xRJ-4510/100/1000 Mbps, 2 x SFP
NAI

A.7.6 Rackmount NAI

A.7.7 T0noq : Managed NAI

flcrpek6Fevcr
A.7.8 Katrti.r6ta roo6o6oolaq peU uqroq NAI

A.8,-
NAHKTPOAOTIA

A.8.1 Apt0poq pova6c,,tv: 16

A.8.2
T0nou QWERTY pre opr0p6 ntrqrtpc,.tv > 101, pe Xq,pqYpevouq

rouq EMnvtro0q Xapqxrnpeq
NAI

A.8.3 Nc 61er evoguqf@u6vo smFrt card reader/ Writer NAI

,2t/ -r)-g #-



A.8.4 No. 6;1et 6uvcrorqtc Aetroupytcq oe tretroupytx6 orjotrlpc nou

vc ncpEler vpa$rxo neptpaMov epyaotcg pe ro.utolpov4
napolri rrrlv cvrlcnorlrrlv o6rlyriv (drivers). Nc npooSep0o0v
o6nvof (drivers) roul,o.ltorov ytc Windows XP rct ytc ro
npoogep6;revo trettou pytx6 o0or4 po.

NAI

A.8.5 No. 61et ouppo.t6r4to pe RSA Keon Certification Authority Kot

Net lD

NAI

A.8.6 Nq. avaQep0e[ o r0noq Kct o KctooKeuaor{g rou. NAI

4.8.7 No cva$epOo0v olc rc l,ettoupytxc ouotqpcta nou
unoornot(ovrot.

NAI

A.8.8 Ynoorript(q Smart Card 16K8, 32KB rat 64KB NAI

A.8.9 Ynooript[n raprtirv ouptpctdrv xora ISO 7816 U2/3/4, NAI

A.8.10 Auvcr6rqto avapa0proqg tou firmware. NAI

A.8.11 'Ev6et{q }re troupylag peotrl LED. NAI

A.8.12 Auvar6t4ro ano011 xeuoqg/ avaxrqorlq rat atrtrulv ntr4po$opttitl
mo Smart Card.

NAI

NONTIKIA
A.8.13 OPTICAL MOUSE 200 BUS USB BLACK n too60vctto NAI

A.8.14 Aor0u6c uovc6t tv: 16

A.8.15 Na avq.6ep0e[ o r0noq Kot o KctooKeuaotnq rou. NAI

A.9 'OgOtrtEl.lVtONlTOR". 1.r,,*.,dr,,.rj*":'...,:".i4 u,i.'.5.:..r,.,rj: ':'.. : :' r :.. '

A.9.1 Apr0u6q povo,6ov: 30

A.9.2

No. cvcQep0el o t0nog Kot o Kcrq.oKeuaor{g tou. Nq, 6o0el ro
ISO 9001. No 6rq06tet fltoronotqrtrc flot6t4tcg rat AoQctretaq,

CE ra onoia vq 6o0o0v

NAI

A.9.3 Atcorcoetc >27" BAOMOAOTIA

A.9.4 Tepotroylcg LED IPS Panel NAI

A.9.5 Avatruon FHD > 1920 x 1080 BAOMOAOTIA

A.9.6 Eioo6oq oiuatoq VGA & DVI & HDMI NAI

A.9.7 Oorrew6tnraq >250 cdlm2

A.9.8 Avr[0eon1000 :1 NAI

A.9.9 Xo6voq onororonq =<5MS

llapetrx6Fevc
A.9.10 Katrtir6to rpoQo6oolag pe0 patog NAI

[,10 , oopxroz HIY LAPTOP- NOTEBOOK :":' ,': 
i

A.10.1 Apt0Uoq pova6c.lv: 2

A.10.2 Na avaQepOe[ o xqtcoreuaorqg xo.t to povretro NAI

A.10.3

Nq eivct entirvu;rou Kqro,oK€uqqtn ge ISO 9001. Na 6ta06re

flrmonot4ttra nototqrcg rct Ao$otretoq, CE, Energy Star 6.0

EPEAT ta onolc vo. 6o0o0v.

NAI

A.10.4
No. eivat Kq.rooK€ucorri 6te0voriq e[96letaq, o0y1pov4r

rexvotrovlaq.
NAI

A.10.5 Aro,oraon o06vnc > 15.6"

A.10.6 Avd\uon o06vnq > L920 x 1080

A.10.7 T0noq o06vnq FHD NAI

A.10.8 T0noq ene[epycotri U (ultra-low power) NAI

A.10.9 lntel i7-5500U Dual Core ri cvtlrepoq ri roo60vaUoq NAI BAOMOAOTIA

A.10.10 Tcx0tnrc eneIepvamn 2.4 GHz

A.10.11 Cache ene[epvcoui > 4MB

A.10.12 Mvngn RAM > 8GB, DDR3, 1600MHz NAI BAOMOAOTIA

A.10.13 Maximum RAM > 16GB

A.10.14 Ixtrnp6c Atoroq SATA 3 >1TB )5400rpm NAI

A.10.15 Discrete Graphics 2GB memorv n too60vauo NAI

Alrtuo

A.10.16

a Ethernet 10/100/1000 Mbps

Wireless 802.11 alb/el n

Bluetooth 4.0

a

a

NAI

A.10.17 lnteerated Web camera > 1.0 MP

A.10.18 Inteerated High Quality Sppakers xat ptxpo-5[oqo NAI

,4 ) \zit :16- W



A.10.19 Mnsrcota > 58 WHR

A.10.20 Power Adapter/Cord NAI

Iuv6eoqr6r4tc

A.10.21

o 2xUSB3.0&1xUSB2.0
. 'E(o6og VGA & HDMI
o Memory Card Reader
o RJ-45

o Universal Headphone iack

NAI

A.to.22 Bcpoc 3 2.2ke.
A.10.23 Security Lock Slot NAI

Ilapetrx6lrevc
4.t0.24 Katrdr6ra rpoQo6ootaq pe0 pcrog NAI

A.10.25
Windows 7 Pro 64bit GR/EN with Windows 8.1 Pro upgrade
license & media

NAI

A.11.1 Apt0uoc lrova6ov: 1

A.tt.2
Na cvaQep0eI o r0noq Ko,t o Korq.oKeucorriq rou. No 6o0el ro
ISO 9001. No 6ta0eret fltoronor4trc flor6r4rag xo,r AoSctrercg,
CE ra onolc va 6o0o0v.

NAI

A.11.3
Nc tretroupyel pre pe0pc 22OV/50 Hz lrrrplg cvayxrl et6xrjq
evxctq,orconq. NAI

A.11.4
To pqlavqpc 0a npoog6persr p€ rnv awiororl4 rpol{trct4
pdoq rou, rqtr66ra rpo0o6ootcq peOpcrog rar rd\dr6ta
o0v6eonq se 6irruo

NAI

A.11.5
Nc €1et prlvraia no.pcyoyxri rxov6rqrc 20.OOO

QtorocvrrypaQulv rou trclrorov NAI

A.11.6
Nc 661erar npor6runc pepovrrrp€va 00Ma, 0rptria rtrn.
p€Vlcnnq 6rcoraonc NAI

4.11..7 Na, ncpo.yet cvrlypcQa 6rcorqoeov qn6 A5 6ulc A3. NAI

A.1.1.8

Na tpogo6orelrat pe 1cprl, cn6 60o (2) xoo6reg lrrrp4rtr6r4raq
routrc;lrorov 550 Q0Murv nou 0c 6elercr 6trc ra et64 lcprro0
rov (qro0pevov 6tcorcoetrlv (6urg rat 43).

NAI

A.11.9
Na 6ra0erer by pass 80 $0Mrov ro onoio vc pnopei va
Xpnorgonorn0ei xq.t yra rpo$o6oota et6tr6v 00Mulv
(6rcQaveug, 1ovrp6 Xaptl rAn.).

NAI

A.11.10
Na 6ra06rer o0orrlpa roul,cltorov 2 opxp0voerrlv xcr 2
peyeO0voeov raOtilq Kor zoom 25-400%.

NAI

A.11.11
Na qler ro,10rqra rouhclrorov 35 Sr.uroavuypa$u:v A4 ro )\ent6
orrl v conpo pa,u p11 $crlroo.vrrypaQri -e rr0 no on.

NAI

A.IL.\2 Nc 61et rc10r4ro roul,alrorov 30 Qc,rrocvrtypcQrrlv A4 ro trenr6
or4v 6yprrrp4 QtrrrocvrrypcQi-err0ntrlon

NAI

A.11.13 No 61er 1p6vo npo06plrovonq s35 sec. NAI

A.11.14
Na 6ra06ret e{cqbri$to prerpqr{ ouvol,xtilv avnypcgrrlv (g11

pn6evr(6uevo). NAI

A.11.15
No 6raO€rer o0orqpa letpoxtvrlrqq rct cur6gcrqq p00pro4q
Qoretv6rqrcq.

NAI

A.11.16

Na 6rq.0€ret panel )\enoupytag rot letpropo0 pe 6tra ra
cncpalr4rc ntrqrrpo rct Strlretveg ev6e[(erg pe cnerr6vtorl rurv
oqpefrrrv epntroxqq rou lcpuo0, 6Merqbqq cvcl,rirorpurlv utrrrtiv,
rl,n. cn4v eMqvxrl i o-rnv qVyltrn ytrtirooc.

NAI

A.tL.t7 Nc 61er d\r1rcpotr6yto 10 ntrrirrprrlv yrc npoeniloyq aprOpo0
Qcoroo,vrtypa$trrv 1 -999 to u trcxtorov. NAI

A.11.18

Nc avrrypaQ€r ornv neptnrtoorl by pass oe 6rcgc,veteg,
a.urox6M4reg erx€reg xar oe 1o,pr[ pcpouq 60-128 grlr.pr.. frc,

Qorroo,vuypo,Qn peour rnq Ko.o€raq ro gapoq rou ;1cprro0 vc
efvar 60-90 gr/ r.v.

NAI

A.11..19 Na 6taOeret rrrl6tro0q np6oBqonq. NAI

A.11.20
Nq, 6ra06rer pvrip4 rou)\cxtorov 2,5G8 RAM xct orl,qp6 6[oxo
>320G8 pe 6uvcr6r4rc en6rraorlg.

NAI

A.LT.2I Na 6ra06rer rcl0rqra ene(epycoyri 2I,7GHz. NAI

a
ru -L7-



A.tt.22
H $ulroavrrypa$n va eivat urf 4hrlq nototr;tcg ;.re cvcrtruorl

toutrcxrmov 600 x 600 dpi rouhclrorov rat 255 tovoug yrpt.
NAI

A.tt.23
H exr0nuro4 vc eivct uSnlrlC not6trlto,q pe cvatruo4
routrcrrorov 1200 x 1200 dpi toutrcxtorov rat 256 rovouq yxpt'

NAI

A.I7.24
No 6ra06rer o0cnn$a ovttvpu$nq 6mAnq 6{tqq (duplex) xopiq
ev6ro,geo4 pova6o anoOrlxeuorlg rou 1aptto0.

NAI

A.11.25
Nc 6ro06ret aur6ucto tpo$o66rn avaorpo$6c npurtoruncov

toutrqxtorov 100 d0trtrt,-tv.
NAI

A.Lt.26
Na 6rc0€ret rcptc 6txtucro0 ertunotf -oapotrl
(Ethernet1000- 100 Base-TX / 10 Base-T).

NAI

A.7t.27 Na ouvo6euercr u€ toner 5 teuaxtq oe ro.Oe Xp6[q NAI

A.rz , t(A I AZ I rLr{|,EAa Et I FArUrrn 1.

A.72.t Aot0u6c uovc6trrv: 2

A.tz.2 Na qvcdep0ei o t0noq Kqt o Kq.rcoKeuaor{g tou. NAI

A.12.3 Touroxpovn xmaorpo0i OriMulv A4 >21

4.12.4 Enine6o oodaheloq 3 NAI

A.12.5 Te1rcxroU6g 00trov oe p6ye0og 4x40mm NAI

A.12.6 Cross Cut NAI

A.r2.7 Avotvuc Feed: 260 xttrtoorc NAI

A.12.8 lrqvotntq xq6ou qnoB)\qtulv 2100 trltpc NAI

A.12.9 Kotaoroodi rapttilv & cd NAI

A.72.r0 Aro.orcoetg (YxflxB) <926x495x470mm

*A,13 . AKOYFflKAOVEREAR'-, ;::'l''l :;.;1 : -- ': , ,,:
A.13.1 Apt0u6S provo,6r,:v: 10

A.t3.2 No cvaQepOeI o t0nog Kdt o KcrcoKeuaotfig rou. NAI

A.13.3 T0noc c.xouottrtlv Kedalnc NAI

A.13.4 l-evrr6q T0noq Axouortrtilv Full Size NAI

A.13.5 Avtilrepn notorntq nXou NAI

A.13.6 AxouorLrc - evo0pua.to NAI

A.13.7 Telvotroyto o0v6eonq Evo0 ppt o,rrl NAI

A.13.8 'E[o6oq qlou IrepeoQotvtr6q NAI

A.13.9 E0poC (6vnq anoxPtoqg 5 - 25000 Hz NAI

A.13.10 Aev 0a 6ta06rer O0pc ptrPo$titvou NAI

A.M , , UPS ffotnua A6ui'lstnrnc naoorf ( PE0F;stoGt,-r:,, .

A.14.1 Apt0|'r6q povq6t,.lv: 4

A.t4.2
Au vcr6rqrc l-l cpcltrq trropto 0 N +X, Au vcr6tqtc l"l apcMnl\n q

ouv6eonc 6ulc (a) uovc6ov
NAI

A.14.3 Tervotrovta Double Conversion On-line NAI

4.14.4 lox0c E[66ou >6kVA/5,4KW NAI BAOMOAOTIA

A.14.5 flapav6uevoq Axou ottxoq OoPu Foq NAI

A.14.6 flcoouetponotnon rou ups pt6ot..r LCD-DISPLAY NAI

A.I4.7 Ano6oon (oe ntrri pec 0opri.o) >=93To

A.14.8
Ircrtr6g Metoytoytr6q Atc16ntq g l-laparcU$ nq

(Static By - Pass Switch ): Evr6q tou eppaplo91qu qI! NAI

A.14.9
Nq crvaQepOei o t0nog Kqt o KqrqoKeucor(q rou. Nc 6o0el ro

rso 9001.
NAI

A.14.10
Arax6nrrlq luvtrlprloqg ( Maintenance Switch ): Evtog tou
€ouooiou rou UPS

NAI

Eloo6oq

A.t4.7r Ovopraortrq Tcoq: 230v NAI

A.T4.I2 OvoUoonrn lulvotqrc: 46*54H2 n 56-64H2 NAI

A.14.13 Iuvrel,eornq loxOoq > 0,99

t{o6oq
A.t4.r4 Tqon E(66ou : Huttovoet6nq NAI

A.14.15 Ovo;rcortrq f aon: 2O81220/230/240 V AC NAI

A.14.76 Ovoucorrxn Iuxvorntq.: 45-55H2 rt 54-66H2 NAI

Ikoronornnxd,
A.r4.t7 Safety: IEC/EN 62040-t NAI

A.14.18 r EMI: IECIEN 62040-2 . / NAI
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EMS. Standards: IEC/EN 6tO00-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IECIEN

61000-4-4, tEClEN 61000-4-5, tECIEN 61000-4-6, tEC/EN

61000-4-8, rEC/EN 61000-2-2

A.L4.2t : USB & RS232

Ynoorriptfr1g SNMP Adapter vrc rov fl\ey1o r4g ]renoupylcg
rou UPS [6our 6ur0ou

A.t4.23 Na 6o0ef Network Automatic Shutdown
EncQri errcxrou avdyrqq (Emergency Power Off, EPO)vc
6tffit0erat orov poox6 e{ontrrcp6
EYTIOPEYTEI ENTOI TOY EPMAPIOY TOY UPS

4.I4.25 T0nog: Motrrjp6ou rtreroro0 rOnou aveu ouvrriprloqq
entilvuttou Koro,oK€uorottxo0 olrou

A.14.27

rtirv 3 5h to 90%

H 0eor1 oe trettoupyta rct errtv4orl rou e(ontrtopro0 0o ylvet
an6 etet6treuudvo noooontr6
Karc rq 06o11 oe tretroupylc xcr errtvqo4 rou e(ontrropo0 0o
yivet en[6er(4 rou rpooonrro0 l,etroupylaq, cn6

En6 xrooq rn q ri 6n uncplou oag qhe xrpohoyrxri q eyrcrcorcorl g

1pflor1 rou UPS 0o npooOepOel cn6 rov npopnOeuri.

Na cvcQep0e[ o r0noq Kcr o KcrcoKeucornq rou.

usB 3.0 i usB 2.0

Nc cvoSep0e[ o r0nog Kdt o Kcro,oKeucorrlq rou. Nc 6o0ei ISO

9001.

LED IPS Panel

O0peq
r HDMI x 4, L.4v Auto Return
o USBx3Movie
o Headphone x 1

o Component/Compositex 1(xowri)
e Digital Audio Out (Optical) x 1
o Ethernet (LAN) x 1
o SCART x 1

A.16.11

A.16.15 MiniWallMount
A.16.16



A.L7.T Aor0u6c uova6ulv: 1

A.17.2
Nc cvcQep0ei o r0nog Kor o KcrcoKeuaor4g rou. Nc 6o0ef ISO

9001.
NAI

A.17.3 Tervotrovla crnerx6vronc 3D - 3LCD NAI

4.t7.4 Avatruon >1920 x 1200

A.17.5 @oretv6rnrc Evxooun (CLO) (lumens >3000
A.17.6 Ooretv6rnrc treuxn (WLO) (lumens) >3000
4.L7.7 Auvouun awlOeon : 15.000:1 NAI

4.17.8 Avotroylc ex6vaq: 16:10 NAI

4.I7.9 MEyror4 6taytirvtoq o06vnq >300"

A.17.10 Arapxera (ur{q trcpnoq (tipeq) 25000 (normal),
10000 (eco)

4.77.t7

Eloo6ot:
USB 2.0 T0nou A, USB 2.0 T0nou B, Wireless LAN IEEE

802.LLbleln (npocperrra), VGA, HDMI (2x), Composite, MHL,

firou cinch

NAI

A.t7.t2 Too,wc uero6oooc NAI

A.18.1 Apr0p6q Movd6urv L

4.r8.2 'YOoc: 42U NAI

A.18.3 Ba0oc: 90ex NAI

A.18.4 fl6ptc eunp6c ue r(dur ue xher6corq, NAI

A.18.5 fl6pro niool perolfuxrl pe xler6oprd NAI

A.18.6 To rack va 6rq.06ret o66eq uercrxtvnonc uE cro6dlera NAI

A.18.7 patch panel 24 ports FTP repclrc 2 NAI

A.18.8 Wire manager repdxro 5 NAI

A.18.9 ouorrlporo e{oepropo0 repdxro 5 NAI

A.18.10 drovopeig evdpyeroq on6 dfr nopoxdg o xo06voq tepdxro 2 NAI

A.18.11 'Eva (1) Trlleoxonrx6 pogr 1

A.L8.t2 'Evo (1 ) Ito0ep6 Pd<pr 60x90 NAI

8.1

Aenoupyrx6 6nptoupyicq pdoeurv 6e6op6vrov M/S SQL Server
Standard 2014 OLP NL Government ri ve6repo ri roo60vapo ro
onolo 0c efvcr ouppor6 pe ro 46q uncplov loyroptx6
avd\uoqg (i2) rnq Yn4peolcg.
Iloo6r4rc c6ettirv : AYO (2)

NAI

8.L.2 Nc cvc$ep0el o r0noq, q 6x6oo4 Kor o Ko,rqoKeuaor{g rou. NAI

8.2

Aettoupyu6 64proupyicq ptioeurv 6e6op6vtrlv SQLCAL 2014
OLP NL Government Dvc CAL q ve6repo { roo60vcpo ro onoio
0a elvor ouppcr6 pe ro 116q uncplov loytoprx6 cvoluonq (i2)
rrlg Ynrlpeofcg.

l'loo6qtc c6er6v : AYO (2)

NAI

8.2.t Nq avc0ep0e[ o r0noc, n 6r6oon Kcr o Ko.rdoKeucorfic rou. NAI

8.3

Aeroupyu6 troyupu6 SQLCAL 2014 OLP NL Government Usr
CAL 4 ve6tepo r1 roo60vcpo ro onoto 0o etvar ouppm6 pe ro
n6n unqpXov l\oyropx6 avdtruorlg (i2)rrtq Yn4peotcq.
Iloo6t4tc c6ertirv : AYO (2)

NAI

8.3.1 Nc cvaSep0el o r0noq, q 616oo4 Kot o Ko,rq.oKeuqoriq rou. NAI

KOY ENAIAOEPONTOT NAHPOOOPION

noflIMrKA ANA^YIHT, OnTtKOnOtHIHt KAt EnE=EprAflAI MErA/\Oy OrKOy



I

CI.CI Ievu6g cncrdoerq lolroluro0 ANA|THTH ANANTHIH NAPANOMNH

r.1.1
Na avc$epOei ro 6vo;rc, 4 616oo11 Kat rl €rap€tc avdrnu(nq
rou nooodep6uevou )\ovto[xo0,

NAI

r.L.2
Na cvaQep0o0v to, hetroupytxd ouorrigorc ytc rc onotc elvct
6u0€ouo ro J\ovtour6.

NAI

r.1.3

Nc unripler 6uvct6vlrc 6rlptoupylcq, enAoyriq xat cvc(rit4or1g

owordrutv an6 6ta06oqrc euovl6ta rnq e$cppoy{q,
rc{wo1rnprivq o€ Kcrnvopleq Vtc e0xolq enrloYd cvdtroyc pe v1

60on rnc 6oeuvac rat ro e[6oq rnq avri'luonq.

NAI

r.1.4

Na 6tag€rer epyctrei.c nou 64ptoupyo0v ouolettoetg petc(0

rrrrv owor{rov p€ priorl xorv6q t6t6r4teg, vo ouoler(et
6rc0openr6q ow6rrlreg Kot vc nepwpdQet nq Fetc(ti rouq

ox€o€rq.

Nc npoo6topl(et qv xcre00uvo4 rov ouo;lerto€trtv Kct vc
60vcrcr vc tnv awtorp6rleu

NAI

r.1.5
Nc ncp€1er orov cvclurrl trlv 6uvcr6rrlrc vc npoo0€oet oe

ow6qreg henropepetg nl\npoOopieg neprypcQdg Kct

c€rol\6vnon rnc nnvic rrov nl\npoOopttirv.

NAI

r.1.6

ttc napdxer orov cvclutri tnv 6uvat6r4rc vc 6rlptoupyel
6rqvpappmc Kct vc npavparonotel cva(nuioetq oe cutd
raOtilq Kct vc npoo06ter retpevo, ott6trra, nepflnQn xat

60varcr vc rc rpononoci, erruntirvet Kct vq rc cno9qrq0et.

NAI

f .t.7

Nc ncp€1et oroug cvd\ur€g rrlq urnp€otcg rctd rnv
onruonol4orl rov d\4poQopuirv rr1 6uvcr6rqtc e$cppovliq

cvqlunx6v )\etrou pyuirv n.1 Filtering, H istogra m, Cond itional

Formatting, Social Network Analysis, Mapping r.c.

NAI

r.1.8

Na nap€1et q 6uvct6rrltc lropQonolqonq Kct

xarrlyopronotqo4g rrrrv n)\qpoQopttitv o0pQorvc Fe rnv
onou6cr6trlrc rtlrv ouoxertoeulv, lre uq tretroupvtes List ltems,

Chart Lavout, Hide Selected, Filters.

NAI

r.1.9
Nc onttronop0v xct vc ouv6uti(ouv, oro f6to 6tdVpcppa,

d\npo0opieq nou npo6plovrct cn6 dMeq nnVdq-ap1elc (.txt,

.csv, .xls, .xml).

NAI

r.1.10
Ita 6tc06ret orcttorrxdq tretroupvteq nou pnopo0v vc

eQappooro0v orc 6e6op6vc xct rtg trlcneq avcQopaq rq6v ytc

6n urouovic orcrsrxdlv avc0optilv.

NAI

r.1.11 Na unopotiv vc npcvucronoto0v avc(nrrioetq full-text' NAI

f .L.12
Nc nap€1erct 4 6uvct6tqrc zoom in rct out orc 6tcypdppcrc
cvd)\uonc.

NAI

r.1.13
tla nap6xet euovt6tc ovr6trlreq, ta(wopnpdvo oe rctrlyopleg,

vta e0roJ\n enilovd avdtrova ue q 00on rrlg 6peuvcg.

NAI

l.L.L4

o cvd6olog vc 61et cno6e6etypdvrl epnerptc ornv

eyxcrdotco4 napalr€rponoiqo4 rct telyrx{ unootript(n rns

eQappoyriq rct va 6tc0€ret relvtr6 npooonu6 eQo6raolr6vo Pe

np6o0crc ntoronotnrtKd oro ouyxerpqr€vo troytoptr6 cn6 rqv

erctoetc o,vd,nru[nq tou ]rovp[uo0.

NAI

r.1.15
Nc ncp€1et ntrdpn ouppc6trltc rct 6tolettoupytr6rntq Pe ttq

uQrorcrpeveg rcrel6peveg c6eteg l\oyrcpuo0 i2 Analyst

Notebook Inq Ynnpeolcq.

NAI

Tenrffi onornioe$ - nrcrronorioerc ovo66lou q:lolp€ioq'
r.1.16 O avd6oxoq va 61et nrotonoqp6voug pqlcvrro0g rct vc elvcr

eQo6rcop€vot p€ ntotorot4tudt ytc rc cncttodpevc
trovroprd. ,^. . fl -zj

NAI

71
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|.r.17 Na eler ano6e6eryp6vq epnetplo mrlv e$oppoVn Avctruonq

rc.r Onrrronoinonq 6e6oudvtrlv i2 Analyst Notebook
NAI

r. 1. 18
l-lpoprl0erc rpexouoq.q ex6oorlg tou troytoptxo0 pre trlv
unovoqdri rnc o0uBoonc

NAI

r.2.

EOAPMOfH ErKAHMATOAOflKHI BAIHI AEAOMENON, i2 iBase Designer d roo60vcrFo ouFpct6 pe to rl6n undpXov
troyropu6 cvdluonq 12 qq Ynrlpeoiag.

lloo6r4tc cr6et6v : Mic (11

c.c fevu€q cncnqoerq loyroprxo0 ANAlTHTH ANANTHIH NAPANOMNH

t.2.1,
Na cvcQe pOei ro 6vo;ro, 11 er6ooq xct 11 eto.Lpeta cvantu{,qg
rou npoo$epopevou troyrogtxo0.

NAI

r.2.2
Nc ava$epOo0v to l,enoupyrxo ouorll;ro,rc Vtq ro onolq eivqt
6rqOeotuo ro trovtouLro.

NAI

r.2.3

H e$ap;roy4 tqq B.A vq elvar et6rra ole6raoptevq tirme vc
ene[epyc(ovrcr preyatro oyxo ntrqpo$optclv ro,r notrOntrorov
oevopic,rv Ko.r vo. elvat ouppotq p€ rls unaplouoeg
eyxl,rlgcroloyrreg pcoetg 6e6opevov i2 nou trettoupyo0v orqv
Ynqpeoia ro.0tbq xot F€ ro npoova$epogevo troytoptxo
ovo.l,uonq.

NAI

r.2.4
No ncpdlet rqv 6uvarotqtc outopctrlq e[cyoyqq tu-tv

6e6opivov oneu0etcg oro npoavaQepoprevo loytol.ttxo
ovo.l,u on q, onrtronoin on q rct ouoxdrron q rtl.rv ntrn poOopttilv.

NAI

|.2.5
No ncp6let ypo$rr6 neptpctrlov xo.t epyo.l,elo vtq rov
ole6toopro runou ovror4rt,lv Kor. oxso€t,lv.

NAI

r,2.6

No lprlotponoret, ro 46q unaplov l,etroupytxo orqv Ynrlpeolc,
Microsoft SQL Vtq ro ole6taopo rou olqporoq rnq paorlq (rct
vo unoornpt(er rqv 6uvat6tr1rc ole6rcopo0 oe Microsoft
Access, 6to.v outo xplvetqt ovayralo)

NAI

aa1 Nq nopsxrr €rotga erxovi6ta yto lpqoq xcta 14v 6qptoupyla
t0nc,-rv ovrotrirtlv

NAI

t.2.8
No unoorqpl(et, ;r6ot.r wizard, rnv Ferotponq/avapa0pLorl ;rtcq
paoqg (nou 61et o1e6too0eI ano tqv e$cppoyrl oe Microsoft
Access) oe Microsoft SQL nou n6n uncpXer orqv Yn4peotc.

NAI

|.2.9
No no.p61et rr1 6uvcrorqra 6qptoupyloq ne6tulv rc onotq 0q
npoorlOevrcr ouropatt^rg oe oleg rtg ovrotqteq xo.t o16oetg.

NAI

T.2.10

No napdlet rq 6uvarot4rc 6qptoupylcg rletmtilv rct ovotlrtirv
trLmdlv. Or cvotlreq 0c gnopo0v vc epntrouttoOo0v rat ano
rouq rorclrrlpqr6q xora rnv 6ta6rxo.ota rarcltitpqo4q
6e6opr6vov, evd ot rtretot€q, 0o pnopo0v vo rpononotq0o0v
uovo ano rov 6tqxerprorn tn BA

NAI

r.2.tl
Nc unoorqpi.(et npoopaoq orouq lprloreg ette an6 l,lora ew6q
tnq e0apuovnq, ette ano trtoreq Xpnotti.rv rou Active Directory

NAI

Tewrr€c onotrrio€rc - ntoronotno€rc ovodoxou €Toto€ioq.

r.2.12
llpogrl0etc rp€1ouoo.q 6x6oo4g rou troytoptro0 pe trlv
unovoodn rnq o0uBaonq

NAI

r.2.73
O ovo6oxoq vo. sx€r ntoronotqptdvouq pnxo.vtro0g xat vo elvct
eQo6raopr6vor p€ n[oronol4ttro yLa ta ono.ttoupevo
lovtourxa.

NAI

1.2.r4
No. 61et ano6e6etypevq e;rnetplc ortg uncplouoeq po.oeLg

6e6ou6vurv i2 iBase

NAI

r.3

MEIA XPHTH: BAIHI AEAOMENON,

avd^uonq i2 t4q Ynqpeotcrg. :

Iloo6rntcr a6er6v : Mitr {11

i2 iBase user { roo60vapo ouppar6 F€ to ti6q unriplov troyroprr6

II r.3.1
I

Na napdler rq 6uvar6rrlro npoopcoqg qrnv npoovq$ep6gevq
paorl 6e6oprevov roOti.rg enloqg Kot rrlq uno.plouoeq pcoetg

iBase, ex6oo4q 8.5 rnq Yn4peolcg.

NAI

r.3.2
Nq 6toouv6e€ror l.rs avtrlrFptrr (f.1) np6ypappo onrtKonolqorlq

ixaaiivatru oq g 6e6opevqv hore.vd enttuylav;xct-11 onttxonotorl
NAI

t 7/'--zz ry



rov 6€6olr€vov nou €1ouv xcrc;1opnOel orqv avulrEpo paorl

Nc napElet rq 6uvm6rrlra rmultilprlonq 6e6op€vulv orrlv
cvcur€pcu Fcon 6e6opr6vulv p6oc cn6 rnv eQcppoyrl
onuxonotqonq, Xoptq rrlv cvdyrq np6opcorlq cneuOetcq orqv

O cvo6olog vc 61er nroronoqp6vouq pqlcvrro0g rcr vc etvcr
eSo6rcop€vor F€ ntoronolr1rtro, yrc rc cnc,tro0pevc

Nc 61et cno6e6eryg€vq epneptc orrg uncplouoeq Faoerq
6e6o[€vov i2 iBase rnq
flpopriOerc rp6louocg ex6ooqq rou troyro1.rxo0 pe rqv

nonIMtKEI EOAPMOTEI ANAZHTI{IH', EY^^O]HI KAt EnE=EPTAInE AOMHMENON KA!

AAOMHTON AEAOMENON ANO NO'\NANNET BATEE AEAOMENON, ANOTKTON NHTON,
IV:THNNATON APXEIOY, METON KOINONIKHI AIKTYOTHI IE ENA ENONOIHMENO NEPIBMAON
EPTATIAT.

Nc cvc$ep0el ro 6vopa, n 6r6oon Kc[ n €rcrp€ia avdnru{nq
tou npoo$ep6pevou loyto;rxo0.

Na cvcQep0o0v ra treroupyud, ouor{pcra, Vrc rc orota elvar
6tcO€orgo to )\oyro;nx6.

Aoytopr6 cvc({rr1oqg, ou}t.loy{q Kcr cvatruoqg peyclou
6yxou 6opr1p6v0rv xq,t a66Fnrov 6e6op6vov an6 6rqQopeuxdq
pcoetq 6e6op6vov (ODBC) xcr cvoxr6g nnV€q (open sources)
oro 6rc6irruo rq,r cn6 ouorn
Nc npopd\errtq ovr6r4reg Korrnv perc(0 toug o16o4

Nc ouvepyc(€ro,r. F€ ro i2 Analyst Notebook nou ri64 uncplet
orrlv Yn4peolc, vo, e(ayayer 6e6op6vc oe cur6, pe rqv p4o4
cvctroyou e€cprriparoq (Fulltext Plug-in) Ko,r vq, €nrrp€n€r rnv
6nFtoupvlc ouolerloeov perc(0 rtrtv oworlirulv rou

Na npcyporonou[ cur6pcrn e(aVulyn eyypc$tov oe orcrtortx4
eQap[oyn, vc ncpEler aur6pcrq cvlpeuoq rou neptel6pevo0
rouq tilore o Xpiornq vc evqgepdrv€rcr vra ro neptel6pev6
rous, Fqor(6pevoq o€ orouortro0g unol,oyropo0q rnq

Na, ennpEnerrov oxnpartop6 epor4parov, oro li6n unapXov
or4v Ynrlpeoto,, i2 Analyst Notebook ro,t vo 6e1ero,t

Nc ncp€1er rq 6uvcr6r4rc 6rlproupytcs oxe6lr^rv (Projects)

rcOdlq Karrrlq 64ptoupytcq rcr o,noO{reuorls r@v cvc(qr{oerrlv
ytc tc o166rc Kcr vc 64ptoupyel opd6eq eyVpa$rrlv pdon rov

Nc pnopei vc 64proupyrioet o1€oerq (links) perc(0 eyypagurv
nou olert(owa,t peraf0 rouq Fcon 14g excorore epeuvag rcOrirq
ento4g rcr vc 60vorcr vc e{o,yet an6 curd ow6r4reg oe pop$n
csv.

No, no,p61er 6uvcr6r4ro, e{cyoVnS oe HTML pe enrl\oVri $ltrrpurv
Vra ro n€pt€X6pevo rt^rv enttreyp6vov cva(rlrrioerrrv.



a'

4.1.11

Enfioyrl euperqptaoqq 6raypcppdru)v, rou i6n undpXovrog, i2
Analyst Notebook pe 6uvcr6r4ro, npo€nroK6nqoqq o'urrilv,

lrrrpig rrlv npoUn60eorl exriv4o4g 14q e$apUoViq rou i2 Analyst
notebook.

NAI

A.t.L2
Na nap6let rq 6uvat6tr1ro, avctruoqg nepulo;r6vou orc
cnoreldopctq, Ko,r vc epScvl(er olEoetg Uera[0 tov eyypc$rrrv
Bdon neouxou6vou oe voa66ucrc.

NAI

a.1.13

No unoorrlpt(er ra tretroupytr6 ouor{po,ra:
- Microsoft Windows
- LINUX

NAI

- nroTonotnoeK €TOlpsoq.

4.t.74
O cvo6oloq vc €Xsr ntoronot4;.r6vouq pn1avrro0g xcr vc elvo.r

e$o6rcoptdvot pr nroronolquxc yrc ro cnctro0pevc
trovtourrc.

NAI

4.1.15 Na 6xer q,no6e6ervu6vn eunetpla ornv ncocu*oonotnon. NAI
A.1.16 Evroroorcon rou )tovtoutro0 cn6 nooun0euri NAI

A.t.r7
Ernct6euorl Araleprortlv yra 8 qpepeg or4v 66pa 14g
Aoruvopiag cn6 ntoronotqpr6vouq erncr6eur6g rou ev l,6ytr
)\ovtouxo0

3 dtopa

4.1.18
flpopri0era rp6louocg er6ooqg rou )\oyroptro0 pe t4v
unovpcOn rnq o0u9aonq

NAI

E. ETKNHMATONOflKA AONIMIKA TY'^AOTHI NNHPOOOPJON I(AI E=ONA]IMOT AYTNN

ct.c Ievrrdc cncttioerc lovuurxof ANA|THTH ANANTHTH NAPANOMNH

E.1.1
Nc ovcQep0e[ ro 6vopo,, 4 616oo4 Kq,r n €rctp€ta cvanru€nq
rou nooodeo6uevou J\ovrourxo0.

NAI

E.I.2
Nc ava$ep0o0v tc l,etroupytrd ouor{pcro, vrq. rc onoic eivct
6ta0eoruo to )\ovroutr6.

NAI

E.1.3

Na npaygaronotel logical rar Physical o,vcxrqoq xct e[ayrrrV{
6e6op€vrrlv rtrtv npoq e(6raon ouoxeudrv Kct vor ouvo6e0erct pe

ra 6tra cncouttntc xctrril6ra rot e[on],rou6.

NAI

E.1.4

Na, nap6ler oroug 1p{meg tq 6uvo,r6rr1rc 64ptoupyfcg
coSd\tilv erO€oeulv - avoQoptirv 16oo ytc ra 6rayeypogpdvo
6oo rct Vto ra lrn 6royeypapp6vo 6e6op6vo rrrrv npoq e[6raor1
ouoreucitv.

NAI

E.1.5

No 6ra0€rer 0ilrx6 rct eO1pr1oro neptpdMov )\enoupylcg rct
vo. na,p€1er oe cntro0q Xpnorsq r4v 6uva,r6rqta cpeoqg Xprionq
rar e{6to,oqg ouoreutirv.

NAI

E.1.5

No nepr.Ioppcver ug ax6)\ouOeg )\enoupyleg
- Mobile Device Logical Examinations
- Mobile Device Physical Examinations
- GPS Device Physical Examinations
- Memory Card Physical Examinations
- Find Functions & Watch List
- SIM Card Reading
- Hash Algorithms
- Triage Mode
- HEX Viewer

NAI

E.I,7

Na npo,ypa,ronotel e{cyoyrl 6e6o;r6vrrlv oroug cr6lou0ouq
t0nouq apletrrlv:

- Excel
- Word
- PDF

- XML
- HTML -/'W< GPX, ll/ ,.rt

NAI

/fl,l) (4W d+ -24- w//'



File

Gooele Earth

u ETolp€isq'
8.1.8 o cvd6oloq vc 61er ntoronoqpdvouq lrn1avtxo0g rct vc elvct

eso6tcop€vor p€ nrotonotntud vta tc cnctro0pevc
)\ovrouud.

NAI

E.1.9 Na €1et ono6e6etyp6v4 epneptc oe eQcppoy€q avd\uonq
Ondtardlv netornolov

NAI

E.1.10 Nc nopElerct 11 6uvct6rqra ernct6euonq

NAI

E.1.11
l'lpoFri0etc rpdxouocq €r6ooqg rou troytopuo0 p€ rnv
unovoc66 rnc o0uBoonc

NAI

E.2.L

To )\oyropu6 va ouvo6e0etct cn6 troytoptx6 rct e{ontrtop6 nou

9c enrp6net rrlv e(cytrtyd 6e6op€vurv cn6 cwtouppcru€g
ouoxeudq xwrlrdrv (xltirvo{.

NAI

E.2.2

H np6ogern e$appoVri va ouvo6e0ere qn6 tc cr6)\ou0c
epyaletc e(8tco4g ttov rtrtirvov $opntdlv ouoxeudv.

- CD/DVD/BIue-ray Burning Wizard-
- Clone SIM Cards

- Clean Registry
- License Updates
- Download Updates
- Application Software and License Key

- Briefcase with Cable Organizer
- Logical & Physical Mobile Phone Cable Kit

- SIM id-Cloner Device with License

- 5 Rewritable SIM id-Cloner Examination Cards

- Write Protected Memory Card Reader

- HEX Viewer Software APPlication
- Reader & Viewer Application
- Contact Cleaning Brush

NAI

E.2.3

Na urootnpl(et xtrtbvouq ouoreuti.lv lre rouq ax6trou0ouq

r0noug chipset:
- Coolsand
- MediaTek
- SpreadTrum
- lnfineon
- MStar

NAI

E.2,4

t

Nc npcypcronorel o,noro6uonotrlorl 6e6opEvtrtv otc
cr6lou0a cpletc:

- Call Logs

- Contacts
- SMS/MMS
- Chip lD

- Calendar
- Media
- File System
- lmages
- Videos

t - Notes
Dlleted Data I

NAI
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Or npoavc$ep6peveq e0cppoy6q vo ouvo6e0owo,t cn6 tov
cvcyxcio e(ontrtop6 e(ftaonq rrrrv rtrdlvrov xwrlnbv r4tre0tirvtrrv

6nog: rctrdl6tc olipcroq rct tpoQo6oofcg, cvcyvtiloreq

xcprdv SIM xct va nepulrappdvouv ytc 6vc 6roq, cn6 rqv
ncpd6oon ornv unnpeolc ra ox6l\ou0c :

- Otrc ra xcl\tir6tc ori;rctoq xct tpo$o6ooicg rov v6tov

rtvnttitv ouoxeutirv.
- Tnv cvapaOpto{ roug
- Tqvtepuli unoorip(n

Nc cvaQep0o0v ot cnctr{oetg oe telvo}royu6 e{ontrtop6 xo,ttc
l\enoupytxc ouot{pctc, vta rnv eyrctd,cnco4 rct l\etroupyic

O cvd6oxog vc 61et ntotonoqp6voug prlxavuorig rc,t vc etvct

e$o6rcopdvot U€ ntorononlnrd yta tc cnctro0pevc

Na 6xer cno6e6ew$6vn eFneptq oe e0cppov6q cvdluonq

Nc ncp6xerat I 6uvot6t4rc ernct6euorlg

flpopigetc tpElouocg 6r6oonq rou )\oytoptxo0 pe rqv

Na cvcQep0etto 6vo[c, n €x6oon rct 4 etctpetc cvdntufr1g rou

Na cva$epOo0v ta trettoupYuri ouorl|Pcrc Ytc rc onotc elvat

Na napGlet Vptivopn np6opcoq oe noMcnld 6e6op6va xwrlt6v
rnldQulvrrrv ro,t 6(unvulv ouoreutitv.

Nc nap6let noMcntr6g npopol€g o06vurv yto cneu6vton rov
or hex, (tbveq 6pcq xo,Otitg xct

Nc ncpilet trlv 6uvct6rnra otouq xpdoteq va o1e6td(ouv

Nc nap6let orouq Xprior€q rnv 6uvct6r4rc vc npopdtrouv rc
6e6opdva tr€rouqcr6lou0oug rp6noug:
- List
- Grid
- File Tree
- Gallery

N a ncp61e t t4 v 6 uvct6r4ra nolrtranltirv $ltrtputv pe 6 tc0openx6q

xcrnvopieq rat e(cvrrlyriq 6e6opdvtrlv Fe 6u0openxo0g tp6noug

Nc ncp€1et tqv 6uvct6rnrc otouq Xp{oreq cva0etirprlorlq 6oq 25

Nc ncpdlet rrlv 6uvm6rrltc cvcOetbp4 onq rn q cpXrx{q popQn q tov

6e6o[€vov (hex data)

Nc upoorffietqv npopqtr{ noManltilv oOovtirv.



I

E.3.11 Na ncp€1er orouq Xpnoc€q rnv 6uvcr6rr1ro, va npopatrouv ro

nepreloprevo p6pr 100 6rcSoperrxtirv o,plelurv xcr vc ouyxptvouv

rc 6e6op€vc raur6lpovc an6 6tc$openx6g ouoreu€g rct vc

cva(qro0v ug pera[0 rouq o16oerg,

NAI

I

E.3.t2 No ncp€1er ouv6uo.op€vr1 npopotrn trtorcg rrrlv 6e6opEvurv cn6 6ctlg

rar 100 ouoreu€q.

NAI

E.3.13 No, ncpElet rqv 6uvo.r6rqrc

64proupylcq rpuirv 6rcQoperxdlv t0ncov o.netrovtoqg pcoet

1p6vou (time line)

npopotrEq oe lcprl p€ Xpion yeullrrrpwtilv 6e6og6vurv

npopotrrl ouvopr.Auilv Vtc €vrontopo yrc rqv cnetr6vro4 rorv

ouv6tohefeulv p6orrr l.rqvupcrurv

NAI

TexvrrEq onornostq - ntoronotio€tc ovod6xou €Toto€ioc.
E.3.14 O cva6olog vc 61er nrorono14p6vouq prlxovrxo0g rcr vc etvct

eSo6tcopevol p€ nloronolqrrra yra rc cncro0prevc,
loyro;rrrc.

NAI

E.3.15 Nc 61er ono6e6etyp6vrl epnetplo oe eQappoy6g avctruorlg
QqStcrdlv nerorqplulv

NAI

E.3.16 Nc ncpElerct q 6uvcr6r4ro, exno,t6euorlg

NAI

I

E.3.t7
flpop40eta rp6louocg ri16oo4q rou l,oytoprxo0 pe r4v
unovpadi rnq o0uBaonq

NAI

fT.
AOnIMIKo AlAxElPltHt EffPAOON KAt POON EprAlnt (Shar,ePoint {,roo60vopo).

c6erdrv: Mrc (1)
c.ct Ievudq crncr{oerq trovroguo0 ANAITHIH ANANTHTH NAPANOMNH

IT.1
Nq cvcQep0e[ ro 6voprc, q 616oo4 Ko,r rl lpovol,oytc
xurl,o0oolcq rou nooode06uevou )\ovrourxoti.

NAI

zT.2 Na ncp6lerat ntrqp4q Xp4oq rcov XcpoKr4prortrdlv rou
(qro0pevou troyroptro0, ;re npooQep6peveq o6eteq >20

NAI

IT.3 t'lpop40erc rqg ve6repqq 6x6oonq p€ rnv unoVpaQi rnq
o0uBaonq NAI

:T.4 To troyroptr6 vq 1rnv cnarel eyraraoro,o4 ],oyroptro0 nelcr4
(client software) otouq orsOuotq epvqoto(.

NAI

IT.5 Ynomrlpt(q unqpeoicg rcrd\6you Active Directory rou
opyo.vtopo0 vrq rnv np6oBcon rov xonordlv.

NAI

:T.6 Eyyevqq (out-of-the-box) ole6taop6q poiq epyaortirv pe drag-
and-drop epyoleta B€oo an6 ro nepfcMov web browser.

NAI

zT.7 Encvo,lp4otponoto0 gevo, np6runa (templates) oori c eovcordv. NAI
:T.8 Xpovonpoypappartopoq r{rv porirv epycouilv yrq

enuvcl,appcv6;reveg 6tc6xaoteq. NAI

tT.9 Ynoorqp(4 rulv poti.rv epycorcirv Kcr yrq, Xpnon qn6 0opnr6q
ouoxeuEc.

NAI

:T.10 Ava0eoq epyaotdlv oe cN\o Xpiorq rctd, rrlv err6l,eo4 rnq ponq
epyaolcg (ad hoc).

NAI

:T.1 1 Enl pdpoug evqp€purorl Vro rnv xcro.orco4 exrd\eoqq rnq ponq
epvcouilv ue email.

NAI

zr.t2 EpQcvtoq rqg rarcoroonq rnq poqq epycolag oe npayparu6
1povo.

NAI

42zt- et-
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:T.13 To npoogep6pevo troyroptx6 0o 60varar etre on6 trlv
npooQep6pevq 616oo4 elre pe peMovrxri cvcpc0prorl oe

cvtirep4 616oo4 vc unoorrlpl(er ro e€tiq entntr6ov

Xo,pqKrn prorrxo/6u vcr6rqreq :

oAuva.r6rntc 6tcletpto4 g rulv )\oyo,pro,optirv rov Xpnortirv
rou Windows Active Directory cn6 tq pon epvaouilv (nX.

64proupylc v6ou 1priorr1, 6nptoupvia oUa6aq, xtrn.)
oAuvor6rrlrc ol\orlriprrrong pe BCS, Excel & Word Services,

Enterprise Search.

NAI

IT.14 Eyyevrig (out-of-the-box) o,utoparono14p6vq 6rq6Kcotq
6nuroupv[a Oooudrv.

NAI

rT.15 Ile6taop6g $opptirv Vrc rnv erocyrrryri/ene(epyootc
6e6opEvrrlv pe vpaQtxc epyctreic, lrrlptg r4v ovoyrrl cvcmu(qg
troyroptxo0.

NAI

TT.16 flpoentor6nqorl rtrlv oye6raop€vrrlv $opprilv nprv rnv optortrrl
roug 6x6ooq yrc 6trey1o ouppat6rqroq p€ rrq npos xprion
ouoxeu6q.

NAI

zT.t7 Etocyrrlyri orotlelov/6e6op6vurv cneu9eto,g o€

noooxe6tcoudvec 66ouec PDF.
NAI

:T.18 No uncpler evourpcrulp6voq pnxavrolr6q vra r4v 6rlproupytc
ovrtypa$trrv ao$ctrelaq.

NAI

IT.19 To troyroprx6 0o np6n€r vo ouvo6e0erar cn6 unrlpeolc
enr6t6p0rrro4q npoplnparulv o,oSal,etog (security updates &
fixes) 6rcprercg rou)\a,1torov 1 6roug cn6 rqv qpepop4vio
oorortrfic naoalaBri tou €ovou.

NAI

2r.20 Oc np6xet vo ncpElerct cn6 rov Kcrq,oKEUocrrrl rou )\oyroptxo0
entor1p4, d\e0Oepa npoond\cotpr1, ronoOeotc oro Arc6txruo
pe yvurotcrrl pcoq (knowledge base) cn6 cpOpc oe 06pcrc
Xpnonq, eyrcroorco4g, p00pror1g rat eni.truoqg npoplnpcrov.
Nc cvcQep0o0v or olertr€g ronoOeoieg rou Atc6xr0ou (URLs)

orov enlonlro 6ta6trcuar6 r6no tou rcrcoxeucorfi.

NAI

zT.2t Exncl6euoq Xpqortlv cn6 ntoronotqpivoug ernar6eur€g ytc 5

n llep€q
5 riropc

2T.22 To Aoyroprr6 0a np€ner vc 61er 14 6uvo,r6rr1rc anoOrireuoqg
xct 6tclelptonq n)\i0oS r0nr.,lv cpxetov.

NAI
I

2T.23 To )\oyropx6 0a npEner vc, 61et 14 6uvar6r4ro vto rn
6n l.uo u pytcq npo grl yta rc0e apXelo-dvvpa0o {extrr prora.

NAI

2T.24 To troytoptro 9o pnopel vc unoorqpl(er 6tcQopoug r0noug
aplel(,v: TIFF, BMP, G3/G4, GlF, ClT, CGM, WMF, DWG, DXF xat
cpleia 6n[oQrl6v eQcppoytirv MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint, Adobe Acrobat xat E-mail.

NAI

:T.25 To troyropw6 gc entrpdner oe e(ouoro6o14p6vouq lpqoteq tqv
e rocyu.ryri eyypaQtrrv an6 ou pparc ou or4 pcra.
Ta 6yypcQc curc 60varat vo. elvar cpletc xerp€vulv,
unotroyrorxa SuMc, ncpouorcoetq rc0tirg rcr r.brlQronorqp€vc
apxela.

NAI

2T.26 To )\oyropx6 0a qno6[6er avcvvoprorrra mq 6yypc$c nou
cno0q xe0ovrat ew6g q,uro0.

Tc ovoyvtrrpronxa 0a elvat ne6lc tlpag rct qpepoprlvtaq
eroayulyqg rou cplelou oro o0orr1pc, xagdlq eniorlq
d\Scpt0pqrtx6g xur6rx6q cur6pcrc napcy6pevog cn6 ro
o0orqpa.

NAI

2T.27 Ka0e 6yypago rou ouor{;rarog 0c 61er rq 6uvo,r6rqro,
enro0vc{rq g routrclrorov ev6q apxetou.

NAI

>T.28 To l,oyroprx6 0a 6u06tet rr1 6uvcr6rqrcr rnq rpdpltoqg rcr
npopotrng rt..lv a.noOqreup6vurv o,p1etclrv, pcoet
npoxa,0opto;.r6vov xpn4plov nou etocyovro,t qno ro Xpiorn
xcta 14 6rlproupytc-rqrax6pnon auto0.

NAI

2T.29 To l,oyto;ltr6 0a np6ner va 6ta06ret rr1 6uvcr6r4ra rqg
raur6lpov4g ene{epyaoiag ev6g eyypcgou cn6 notrtrantro0q
Xpriqr€q.

NAI

,h
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:T.30 To troytopx6 0a 6ta06rer 6uvcr6rqra cvc(qr4o4g t6oo orq
EM4vrxa 6oo rcr ora Ayytrrrc, cvefcpt4rog rou 6yxou rulv
cno0nxeu[€vcov cpxeltrrv.

NAI

TT.31 To troyro;rtxo 0c np6net va 6ta0€rettrl 6uvcr6rqra ole6taopo0
oodrv eovc,olcc.

NAI

2T.32 H 6uvcr6rqrc podrv epycolcg rou troyropxou, 0c np€net vo
6tcrqpel cval,urx6 cplefo xarqvpa$nq xat entrrlpqo4g.
Oc rcrcypcQovrar xor' etrc;loro n np€pop4vlc, dlpc xct o
Xpnorns nou err6l,eoe rn port epycotc,q, xaOtilq enionq Kct rc
qnoretr€ouctc cn6 rnv evdovetq cur6.

NAI

:T.33 flpopn0era tp6louocg 616oo11g rou troyropxo0 pe tqv
unovpcOi rnq o0lrBaonq

NAI

5. XTOIXEIA ASIOAOTHXHX
Tc rpn{ptc repxrlg c€totr6Vnonq rcrcrcooovrqr onq opo6eg:

A. TeXvutilv flpo6tcypc$drv xct flor6r4rcq An66ooqq

B. TeXvu{q Ynoor{pt(nq rct Krirlurfrlg

l-ta rtg naponavrrr opa6eq opl(erot ouvre],eorf g Fap0rnrqg nou cvtp;1erct oe noooor6 enI rorg erar6 80 xcr 20
yra xcOe ouc6a o,vrtororlc. To aOporopra rov noooortirv ourdlv av6pletat oe 100. Ka0e opc6c lopi(etct oe
neproo6repeq unoopc6eg. Ot ouvretreoreg pcp0rrlrq.q Kcr ot pc0poi toug 6tvovro.t ncpcrcro. Ol,q. rq enl pdpoug
orotlelc rurv o1"ro,6rr.rv 9q0[otr6Vnoqq, pc0po)\oyo0wct curovopc pe Faon roug 100 pa0poug. ftq raOe npoo$opc
pc0uohovo0vrcl rc entpdpoug ororletc rov opo,6ov (unoo;rc6ov) pe 100 9a0po0q Vra rtq neptnrdloetg nou
rq,l,0nrovrat orptptirq 6tror or cnapaporor 6pot. tt paOpotroyic aurn au{overa,t 6o9 120 paO;ro0q 6rav
unepro.l,0nrovrqr or relvrx€g npo6tcypc06q.

H ora0ptop6v4 pcOpotroytq rou ra0e orotlelou rov opa6urv elvcr ro yw6pevo rou enl Fdpouq ouvrel,eorri
pcp0rnrcq rou ororletou enl 14 pcOpotroylc rou Kcr 11 ouvo]rxq pc0po)\oyfc rnq ra0e npoo$opaq eivct to cOpotopu
ru:v otcOpro;revurv pc0po)\oytdrv 6)\ov rrrrv ororletov Kot rtrlv 60o opa6rrrv. H relrrrl pc0po)\oylo pe paoq rc
nopcnavo rupcrfverct cno 100 6oq 120 FaOpo0S.

H cfrotrdvnon rov npoo$oprilv rtov uno0nQtov Ava661rrrv, yra rnv enutroy{ rou xcrcMqtr6repou, 0c yivet pe
paorl ra cr6trouOa xpu4pta:

NINAKAT KPITHPION A:IOAOTHTHT

OMMAA,
TTAOMITMENH

BAOMOAOflA (rT.B.
(t.B.)x(8.)

KPITHPIA

A.1 DATA BASE SERVER

A.3 DATASTORAGES RACK
STATION
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A.3.5 6

4. A.4 H/Y rOnou 1 13

A.4.8 4

4.4.t4 3

A.4.20 3

A.4.38 3

5. A.5 H/Y r0nou 2 t2

A.5.8 5

A.5.14 4

A.5.19 3

6. A.9 OOONEI-MONITOR 5

A.9.3 3

A.9.5 2

7. A.10 OOPHTOT H/Y
TAPTOP.NOTEBOOK

5

A.10.9 3

A.t2.L2 2

8. A.14 UPS t0cnrlpc Adrtifrernrqr
Ilaoorfic PeOucroc

3

4.t4.4 3

9. A.15 E{rorcpw6g Extrqp6g
Aloroq

2

A.15.3 2

IYNOAO BAOMOAOfIAI A'OMAAAE = 80% A=

OMAAA B'

AIA KPITHPIA
'YNTEN 

EZTHI
BAPYTHTAT %

(8.8.)

BAOMOAOflA (8.) ITAOMITMENH
BAOMOAOnA (IT.B.)=

(I.8.)x(8.)
1. 3.2 ETTYHTH - 3.3 TYNTHPHIH 15

3.2.1 3

3.2.2 3

3.2.3 3

3.3.4 3

3.3.7 3

2. 3.4 ETKATATTAIH 5

3.4.7 (
IYNOAO BAOMOAOTIAI B'OMAAAI = 20% B=
TENIKO IYNOAO BAOMOAOTIAI OMAAON A+B = 100% II.B.=A+B

A0qva, 1,6 lavouap(ou 2017

H Enttponrl

H llOoe5OoC To MeArlp
BAONTZOY AOqvo

Amuvol.rog B'

1' 
,o muoupouAo

Ynoqruvopoq A'
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