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Ταχ. Διεύθ: Αβέρωφ 21, Αθήνα 

Ταχ. 

Κώδικας: 

10433 

Τηλέφωνο: 210-88.98.221 

Φαξ: 210-88.98.224 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε πάροχο υπηρεσιών βελτίωσης της 

Ασφάλειας και Διαθεσιμότητας των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή που τηρούνται στο Κεντρικό 

«DATA CENTER» του Οργανισμού. 

                                                                            

Έχοντας υπόψη: 

 

Τις διατάξεις : 

1. Του Ν.2161/1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση 

της διάδοσης των ναρκωτικών», προστασία των νέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 144, τ.Α΄), (ΦΕΚ 

119/1993, τ. Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄74/20.03.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

3. Του Π.Δ. 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών 

αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/2007. τ.Α’). 

4. Της υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ6/Γ.Π. οικ. 104741/23.10.2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, με την οποία 

εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών 

Ο.ΚΑ.ΝΑ. (ΦΕΚ Β’ 1603/2003). 

5. Του Π. Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007). 

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

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) 

7.  Του  Ν. 4270/2014  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) 

8. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Του Ν.3846/2010 αρθ.24 παρ.6  (ΦΕΚ Α΄66/11-05-2010), σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του 

Ν.3580/2007, όπως ισχύει, καθώς και της υπ’ αριθ. ΔΥα/Γ.Π./οικ 36932/17-03-09 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 545/ Β’/ 24-03-2009), που αναφέρεται στην παρακράτηση ύψους 

2,0% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 



10. 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». 

(ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011), όπως ισχύει σήμερα 

11. τις διατάξεις του Ν.4172/2013, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013) 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. Του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005). 

13. Την 4493/27-7-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔA7ΙΗ54690ΩΡ-7Ρ6) 

14. Την απόφαση του ΕΗΔ Θέματος 2 της200/11-7-2017 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού με 

την οποία εγκρίνονται: 

 

Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σε πάροχο υπηρεσιών 

βελτίωσης της Ασφάλειας και Διαθεσιμότητας των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή που τηρούνται στο 

Κεντρικό «DATA CENTER» του Οργανισμού. 

 

 

  

 Η δέσμευση του προϋπολογισθέντος ποσού του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για 

την ανάθεση σε πάροχο υπηρεσιών βελτίωσης της Ασφάλειας και Διαθεσιμότητας των δεδομένων 

σε ηλεκτρονική μορφή που τηρούνται στο Κεντρικό «DATA CENTER» του Οργανισμού. 

 Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την 

ανάθεση σε πάροχο υπηρεσιών βελτίωσης της Ασφάλειας και Διαθεσιμότητας των δεδομένων σε 

ηλεκτρονική μορφή που τηρούνται στο Κεντρικό «DATA CENTER» του Οργανισμού. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την 

ανάθεση σε πάροχο υπηρεσιών βελτίωσης της Ασφάλειας και Διαθεσιμότητας των δεδομένων σε 

ηλεκτρονική μορφή που τηρούνται στο Κεντρικό «DATA CENTER» του Οργανισμού. 

 Η επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών βελτίωσης της Ασφάλειας και Διαθεσιμότητας των 

δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή που τηρούνται στο Κεντρικό «DATA CENTER» του 

Οργανισμού 

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση σε πάροχο υπηρεσιών βελτίωσης της Ασφάλειας και 

Διαθεσιμότητας των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή που τηρούνται στο Κεντρικό «DATA CENTER» 

του Οργανισμού και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσης. 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας/υπηρεσίας είναι 60.000,00 € + ΦΠΑ  

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δωρεάν πρόσβαση στο τεύχος της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο 

www.okana.gr  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 15-11-2017 ημέρα Τετάρτη, στην Κεντρική 

Γραμματεία, στον 1
ο
 όροφο του κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Κατά των 

Ναρκωτικών, Αβέρωφ 21. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 17-11-2017 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, ισόγειο, Αβέρωφ 21. 

 

 

 

http://www.okana.gr/


Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους στη Κεντρική Γραμματεία (Αβέρωφ 

21, Αθήνα 1
ος

 όροφος) ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω 

διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΟΚΑΝΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο 

και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού 

 

 

Ευάγγελος Καφετζόπουλος     

                          

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Διαγωνισμός 

Αντικείμενο 

Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας 

σε ευρώ για την ανάθεση σε πάροχο υπηρεσιών 

βελτίωσης της Ασφάλειας και Διαθεσιμότητας των 

δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή που τηρούνται 

στο Κεντρικό «DATA CENTER» του 

Οργανισμού. 

 

 

 

Κωδικός CPV   

Κωδικός NUTS  

Αναθέτουσα Αρχή 

(αποφαινόμενο όργανο) 

Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών 

Όργανο διενέργειας διαδικασίας 

προκήρυξης 

Ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 60.000,00 € + ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός που βαρύνει Σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων 

του Οργανισμού έτους 2017 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 
15-11-2017 

Ημερομηνία αποσφράγισης 
17-11-2017 



Διάρκεια ισχύος προσφορών 
Δώδεκα  μήνες από την επόμενη της διενέργειας 

της διαδικασίας ανάθεσης του διαγωνισμού 

(ημέρα αποσφράγισης προσφορών). 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 
 

Τόπος παράδοσης 
Το κτίριο των κεντρικών Υπηρεσιών του 

Οργανισμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμηματική παράδοση  
Ναι σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη 

 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη και 

σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα, ως  ακολούθως:  

 

Α/. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Α.1/. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 

 

Η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανάθεση σε πάροχο υπηρεσιών βελτίωσης της Ασφάλειας 

και Διαθεσιμότητας των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή που τηρούνται στο Κεντρικό «DATA 

CENTER» του Οργανισμού και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα Α 

της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

Α.2/. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

που είναι  εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η οποία 

κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 

άνω Συμφωνίας, καθώς και 

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ` και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 



που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από τον 

ΟΚΑΝΑ για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

του ΟΚΑΝΑ αλληλέγγυα και εις ολόκληρος 

 

Α.3/.  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι προσφέροντες πρέπει: α/. να ανήκουν στα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και β/. να πληρούν 

τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης  

 

Α.4/.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ # 60.000,00 # € + ΦΠΑ 

και η πληρωμή θα γίνει: 

με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της. Ο παραπάνω τρόπος 

πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση». 

 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Ν. 4412/2016 και 

ιδίως στο άρθρο 200 αυτού. 

 

Α.5/. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α 

 

 

Α.6/. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 

 
Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

(α) όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης 

(β) όσοι συμμετέχοντες παρέλειψαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και τις πληροφορίες που απαιτούνται 

από την παρούσα προκήρυξη ή υπέβαλαν ψευδή δικαιολογητικά ή παραβίασαν οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας προκήρυξης 

(γ) όσων οι προσφορές κρίνονται ως μη κανονικές ή απαράδεκτες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 

4412/2016 και ιδίως στο άρθρο 26 παρ. 3 και 4 αυτού. 

 

 

Β/. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

Β.1/. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Β.1.1./ ΓΕΝΙΚΑ  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους 

τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης. 10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).  

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ., θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και θα πρέπει να 



μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

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

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

της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Στην περίπτωση κατάθεσης της προσφοράς από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του, η 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αποδεικνύεται από σχετικό διαβιβαστικό το οποίο θα συνοδεύει την 

προσφορά, θα βρίσκεται εξωτερικά του φακέλου της προσφοράς και θα πρωτοκολλείται στη Κεντρική 

Γραμματεία του ΟΚΑΝΑ (Αβέρωφ 21, 1ος όροφος) 

Σε αντίθετη περίπτωση, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημερομηνία αποστολής της, 

και αποδεικνύεται, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής, με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε 

ταχυδρομική υπηρεσία ή με αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με 

φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής εταιρείας κ.ο.κ. 

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

 

 

 

Β.1.2./ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί σε φάκελο σφραγισμένο.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

 α) η λέξη Προσφορά  

 

 β) η Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

 

 γ) ο τίτλος της Προκήρυξης 

 

 δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

 

 ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

 2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα 

περιλαμβάνει: 

i. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν 

 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 

Ε.Ε., από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε και από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. στις περιπτώσεις Συνεταιρισμού 

 

ii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας συνέταξε την 

προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.   

 



Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 

4412/2016, στην υπεύθυνη δήλωση  θα περιέχονται επίσης οι ως άνω πληροφορίες των στοιχείων i και ii 

όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  

 

iii. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου: Για την 

απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

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

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

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

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

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

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

εκπροσώπου. 

 

Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν: i)  αντίγραφο του καταστατικού του νομικού 

προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη 

νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως 

προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. 

ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του 

συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το 

όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας, και ii)  βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση 

αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
 

iv.  Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα διευκρινίζεται ο τρόπος που ο 

προσφέρων επιθυμεί να ενημερώνεται από τον ΟΚΑΝΑ για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (αναφορά 

συγκεκριμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναφορά αριθμού τηλεομοιοτυπίας ή ταχυδρομική 

διεύθυνση). Ο προσφέρων δεν θα μπορεί να επικαλεστεί ότι δεν έλαβε έγκαιρα γνώση των αποτελεσμάτων 

ή άλλων γνωστοποιήσεων εφόσον αυτές έλαβαν χώρα με τον ανώτερο τρόπο από μέρους του ΟΚΑΝΑ. 
 

vi. παραστατικό εκπροσώπησης αν ο φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο  

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

 

 β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς και ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά 

και ακλουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

 

 γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει την 

οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) σε ευρώ. 

 

 

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

 

Β.1.3/. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

 

Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους φορείς για 12 μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της 

διαδικασίας ανάθεσης (ημερομηνία αποσφράγισης). Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον ΟΚΑΝΑ πριν από τη λήξη της, για 

διάστημα ακόμη 12 μηνών. 

 



 

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει παράταση της ισχύος της 

προσφοράς από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς προ της λήξης ισχύος τους, οι δε τελευταίοι 

υποχρεούνται να αποδεχτούν το σχετικό αίτημα, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες. 

 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της 

ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

 

 

Β.1.4/. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:  

 

Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος της προμήθειας  δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.1.5/. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 

1. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των φακέλων με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, της  Τεχνικής Προσφοράς και της 

Οικονομικής Προσφοράς, την 17-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα 

συνεδριάσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, ισόγειο, Αβέρωφ 21. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, με δυνατότητα παρουσίας των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 του 

άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (ΦΕΚ Α 34/23-03-2015). 

 

2. Τα επιμέρους στάδια θα έχουν ως εξής: 

α) Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, μονογράφει τους 

φακέλους των Προσφορών και τους αριθμεί κατά σειρά, βάσει του χρόνου κατάθεσης,  αρχίζοντας από την 

πρώτη χρονικά υποβληθείσα προσφορά. Εν συνεχεία η Επιτροπή μονογράφει στο εξωτερικό και 

αποσφραγίζει τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς κάθε 

προσφέροντα, και ακολούθως μονογράφει όλα τα υποβληθέντα έγγραφα ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης στο εξωτερικό τους.  

 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης εξετάζει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Για 

όσους προσφέροντες κρίνεται ότι έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η Επιτροπή 

εξετάζει στη συνέχεια αν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

 

γ) Στη συνέχεια, για κάθε προσφέροντα που πληροί όλα τα ανωτέρω, αποσφραγίζεται ο φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς του, μονογράφεται σε κάθε φύλλο και καταγράφονται οι προσφερόμενες τιμές, 

όπως έχουν αποτυπωθεί. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής ή των τεχνικών προδιαγραφών, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

 



Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. 

και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 

Τα ανωτέρω καταγράφονται άπαντα σε Πρακτικό Συνεδρίασης το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής.  

 

3. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

 

Β.1.6/. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  

 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ο ΟΚΑΝΑ μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν θα 

λαμβάνεται υπόψη. 

 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως 

προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 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» (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή 

μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.  

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

 

3. Ο ΟΚΑΝΑ μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 

ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει 

ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

 

 4. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα είναι 

υποχρεωτική για τον ΟΚΑΝΑ, μόνο αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

 

Γ/. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Γ.1./.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  

 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επικύρωση αυτής από το Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ, ο 

ΟΚΑΝΑ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής 



έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται ειδικότερα στην παρούσα Προκήρυξη, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. 

 

2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος κατατίθεται εμπρόθεσμα στην 

Κεντρική Γραμματεία του ΟΚΑΝΑ, οδός Αβέρωφ αρ.21 Αθήνα και απευθύνεται προς την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι τα εξής: 

 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας), από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24
ης

 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 και στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη κατά την 

έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  και στ) 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την  

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).  

 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

τους διαχειριστές και  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού 

 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει 

τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.   

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 ανωτέρω περιπτώσεις , το έγγραφο ή 

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

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 



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

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

 

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις.  

 

-   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι α/. δεν συντρέχει στο πρόσωπο του 

προσφέροντος στον οποίο έγινε η κατακύρωση καμία από τις περιστάσεις που δύναται να οδηγήσουν σε 

αποκλεισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 περ.α, γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ  

 

- Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

δηλώνονται:  
(α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

(β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. 

 

 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται 

η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).  

 

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Ο ΟΚΑΝΑ μπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ημέρες. 

 

3. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

 

5. 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, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 , η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τω άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται.  

 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ 



για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις αμέσως ανωτέρω παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

από το Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.   

 

 

Γ.2./. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

 

Ο ΟΚΑΝΑ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα (εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο), που υπέβαλε παραδεκτή προσφορά, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 ή 

σε περίπτωση άσκησης, μετά την απόφαση του ΟΚΑΝΑ που απορρίπτει αυτές και την κοινοποίησή της 

απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, ο ΟΚΑΝΑ θα προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι  (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 

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

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

 

Ο ανάδοχος κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τον όρο Δ.1. και του συνημμένου σχεδίου.  

 

 

Δ/. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Δ.1/. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Οι εγγυήσεις των προσφερόντων θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

Οι εγγυήσεις θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

 



Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης, να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

 

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

ειδικότερα ορίζει. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

ΦΠΑ. 

 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες μετά 

τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.  

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

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης 

 

 

Δ.2./. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
- Ο ΟΚΑΝΑ μπορεί να ματαιώνει την διαδικασία σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 

 

- Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν 

ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 

 

 

 

Δ.3/.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   

 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016 ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και θα υποβάλλονται στην έδρα του ΟΚΑΝΑ, 

οδός Αβέρωφ 21, Αθήνα. 

 

Δ.4/. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Κατά τα λοιπά και για ό,τι δεν ορίζεται ρητά με την παρούσα εφαρμογή έχει ο Ν. 4412/2016, όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

Για το παρόν έργο, θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι:  

A. να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις Συμμετοχής,  

B. να συμμορφώνονται πλήρως με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή (2.1-2.5) και 

στους Πίνακες Προδιαγραφών (3.1-3.5) του έργου που ακολουθούν, 

C. και τέλος, να γνωρίζουν ότι η οικονομοτεχνική προσφορά τους θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών (4).  

 

Ακολουθεί η ανάλυση για κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα Α, Β, C. 
 

1. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 

1.  Να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Περιγραφή των μέτρων 

που λαμβάνει ή/και διαδικασιών που εκτελεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την 

εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στην ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, ασφάλεια και συντήρηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών 

συστημάτων. Σχετική τεκμηρίωση θα μπορούσε να αποτελεί μεταξύ άλλων 

πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή 

μεταγενέστερο ή άλλο σχετικό πιστοποιητικό. 

 Να συμπεριλαμβάνει στην οργανωτική του δομή οντότητες (όπως ενδεικτικά 

Τμήματα, Μονάδες,  Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη 

και Εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, την Εξυπηρέτηση 

Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες 

αρμοδιότητες.  

 Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 27100:2013 

 Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική 

ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου τύπου και μεγέθους με 

το υπό ανάθεση Έργο. 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει και να λειτουργεί Security Operation Center (η 

επιτροπή έχει το δικαίωμα να το επισκεφθεί σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο) 

και να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) παρόμοια έργα την τελευταία διετία. 

 

 

2. Τεχνική Περιγραφή 

2.1 Λύση Ασφάλειας Δικτύου  

H προσφερόμενη λύση ασφάλειας θα παρέχει προστασία του εταιρικού δικτύου από επιθέσεις και απειλές και θα 

παρέχει προστασία στους servers του εσωτερικού δικτύου μέσω Συστήματος αποτροπής εισβολών Network IPS , 



Application Level Firewalling κ.α. σε συνδυασμό με την κατάλληλη διαμόρφωση της δικτυακής αρχιτεκτονικής σε 

ξεχωριστή ζώνη. 

Η λύση θα εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του Φορέα και στους απομακρυσμένους κόμβους. Στα γραφεία του 

Φορέα, η λύση θα πρέπει να λειτουργεί σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας.  

Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει κατ ελάχιστο να περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Real-time Threat Prevention – έλεγχος όλης της δικτυακής κίνησης ασχέτως του 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας για απειλές με δυνατότητα ανίχνευσης, καταστολής και 

ενημέρωσης απειλών σε πραγματικό χρόνο. Δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών 

πολιτικών Network IPS ανά Source/Destination IP address, Network subnet, Protocol και 

client application 

 Antivirus  & Antimalware Protection – έλεγχος όλης της δικτυακής κίνησης ασχέτως του 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας για πιθανή διακίνηση κακόβουλου λογισμικού 

 File Type Filtering - έλεγχος της δικτυακής διακίνησης αρχείων ασχέτως πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας και εφαρμογής διαφορετικών πολιτικών ανά τύπο αρχείου αναγνωρίζοντας τα 

αρχεία από το payload τους και όχι μόνο από την κατάληξή τους. Δυνατότητα εφαρμογής 

διαφορετικών πολιτικών διακίνησης αρχείων ανά Source/Destination IP address, client 

εφαρμογή και domain user/group 

 Quality-of-Service – δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών ορθής χρήσης των δικτυακών πόρων 

με καθορισμό συγκεκριμένου δικτυακού εύρους και προτεραιότητας ανά χρήστη και 

εφαρμογή 

 URL Filtering – έλεγχος της πρόσβασης των χρηστών σε συγκεκριμένες κατηγορίες ιστοσελίδων με 

δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών πολιτικών ανά domain user/group 

 Application Identification & Control – αναγνώριση και έλεγχος των εφαρμογών που δραστηριοποιούνται στο 

εταιρικό δίκτυο ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου επικοινωνίας με έμφαση στις εφαρμογές που συνδέονται στο 

Διαδίκτυο. Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών ελέγχου πρόσβασης βάσει της εφαρμογής που χρησιμοποιεί ο 

χρήστης σε συνδυασμό με το Source/Destination IP address, το πρωτόκολλο και τον χρήστη (domain 

user/group) 

 SSL Scanning: Ανάλυση και έλεγχος ασφάλειας των κρυπτογραφημένων Web επικοινωνιών 

(SSL traffic) 

 Real-time Monitoring & Statistics – δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης 

ασφάλειας του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, παροχή στατιστικών όσων αφορά τις 

προσβάσεις των χρηστών, τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται, το όγκο των επικοινωνιών 

που αναπτύσσουν, τις απειλές που εντοπίζονται, τα δεδομένα που διακινούνται κ.α.  

 Logging & Reporting - Παραγωγή συγκεντρωτικών και αναλυτικών αναφορών με βάσει 

πολλαπλά κριτήρια όπως συγκεκριμένος χρήστης, εφαρμογή, σύστημα, είδος απειλής κ.α. 

και μετέπειτα αποστολή τους στο προσφερόμενο σύστημα SIEM. 

  



2.2 Λύση Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας  

Η Λύση Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας (Security Information & Event Management System – SIEM) έχει σκοπό 

την συλλογή των γεγονότων (logs) που δημιουργούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του Φορέα προκειμένου για 

την έγκαιρη ενημέρωση και ταχεία αντιμετώπιση πιθανών θεμάτων ασφαλείας που δύναται να προκύψουν κατά την 

λειτουργία τους. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει την συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω Security Operation Center και θα πρέπει να 

βασίζεται στην δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας (π.χ. Correlation, alerts κλπ.) σε πραγματικό χρόνο των 

καταγεγραμμένων περιστατικών ασφαλείας ή άλλων σχετικών με την ασφάλεια γεγονότων από όλα τα κρίσιμα 

συστήματα servers και εφαρμογές του δικτύου, καθώς και από όλους τους ενεργούς μηχανισμούς ασφάλειας (π.χ. 

Firewalls, IDS/IPS κ.α.) της υποδομής, ενημερώνοντας έγκαιρα (alert) τους διαχειριστές του συστήματος σε 

περιπτώσεις σημαντικών απειλών και βοηθώντας σημαντικά στην άμεση αντιμετώπισή τους. 

Η υλοποίηση της υπηρεσίας Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας στην πληροφορική υποδομή του Φορέα θα πρέπει να 

ακολουθεί τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

 Συλλογή περιστατικών ασφαλείας ή σχετικών με την ασφάλεια από το σύνολο της πληροφορική υποδομή 

όπως: τα λειτουργικά συστήματα (Windows, Unix, Linux, …), τους μηχανισμούς-συστήματα ασφάλειας, τις 

βάσεις δεδομένων, τις εφαρμογές, και τον δικτυακό εξοπλισμό 

 Αυτοματοποιημένη Συλλογή και Ασφαλής Αποθήκευση των δεδομένων καταγραφής (logs) από τα διάφορα 

συστήματα και εφαρμογές του ευρύτερου εταιρικού δικτύου σε κεντρικό σημείο της υποδομής. Η 

προτεινόμενη λύση ασφάλειας θα πρέπει να αποθηκεύει τα δεδομένα καταγραφής από ολόκληρη την 

πληροφορική υποδομή του οργανισμού σε συμπιεσμένη μορφή για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία. 

  



2.3 Λύση Ασφάλειας Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 

H συγκεκριμένη λύση ασφάλειας πρόκειται να καλύψει την ανάγκη προστασίας του εταιρικού δικτύου από επιθέσεις 

και απειλές στο περιεχόμενο της υπηρεσίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος της εν λόγω 

λύσης ασφαλείας στην υποδομή του Φορέα θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Λογισμικό ή συσκευή ασφάλειας για τον έλεγχο των μηνυμάτων της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

(SMTP/ESMTP) σε πραγματικό χρόνο 

 Δυνατότητα ελέγχων ασφαλείας στο περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, βασισμένων σε 

συγκεκριμένους κανόνες (πολιτικές ασφάλειας) οι οποίοι θα εφαρμόζονται ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών (user 

ή group) οι λογαριασμοί των οποίων λαμβάνονται από κάποια υπηρεσία καταλόγου (π.χ. AD, LDAP service) 

 Δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών κανόνων δρομολόγησης και ελέγχου ασφάλειας της αλληλογραφίας, 

ανάλογα με την διεύθυνση του αποστολέα ή παραλήπτη. 

 Πλήρης συνεργασία με Microsoft Exchange Server 2007/2010/2013 και Windows 2003/2008/2012 Active 

Directory. 

 Ενσωματωμένος μηχανισμός Antivirus για την ανίχνευση και καταστολή ιών και άλλων ειδών κακόβουλου 

λογισμικού στο περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι 

κατασκευαστές. 

 Προστασία από ηλεκτρονική αλληλογραφία τύπου spam με συνδυασμό πολλαπλών μηχανισμών για 

μεγαλύτερη ακρίβεια (συμπεριλαμβανομένων και των Spam μηνυμάτων που περιέχουν εικόνες) 

 Ο μηχανισμός Anti Spam να δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να ρυθμίζει όρια βαθμολογίας (Score 

Threshold) έτσι ώστε να ενεργοποιείται αντίστοιχα μια προκαθορισμένη πολιτική ελέγχου των ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων 

 Να διαθέτει την δυνατότητα άρνησης συνδέσεων σε επίπεδο πρωτόκολλου ελέγχου μετάδοσης (TCP session) 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί την χρήση υπολογιστικής ισχύος και εύρους ζώνης. 

 Δυνατότητα χρήσης και παραμετροποίησης “black lists” και “white lists” διακομιστών ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας  

 Να υποστηρίζει τεχνικές για προστασία από νέες απειλές (0Day) έτσι ώστε να προστατεύει τον οργανισμό για 

το διάστημα εκείνο που οι κατασκευαστές Antivirus δεν έχουν δημοσιεύσει την αντίστοιχη υπογραφή. 

 Φιλτράρισμα του περιεχομένου από μη επιθυμητούς τύπους αρχείων 

 Διαχείριση μεγάλου μεγέθους αρχείων 

 Προστασία ενάντια σε προσπάθειες μη εξουσιοδοτημένης δρομολόγησης (unauthorized relaying). 

 Η συσκευή να υποστηρίζει τον έλεγχο πολλαπλών Domains. Να υποστηρίζει την διαφοροποίηση πολιτικών ανά 

Domain. 

 Προστασία από επιθέσεις τύπου: spoof, phishing, denial-of-service, κτλ. 

 Η συσκευή να υποστηρίζει την αναγνώριση των κατά λάθος ή από δόλο (spoofed) μηνυμάτων επιστροφής 

στον αποστολέα τύπου bounce. 

 Η συσκευή να υποστηρίζει τον έλεγχο περιεχομένου (Content Filtering) με σκοπό την επιβολή πολιτικών στα 

εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα. Αντίστοιχοι κανόνες θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα μηνύματα βάσει 

του περιεχομένου, επισυναπτόμενων αρχείων, header/body κ.λπ.  

 Η συσκευή να παρέχει λειτουργία καραντίνας για προσωρινή αποθήκευση των μηνυμάτων που παραβιάζουν 

την πολιτική ασφάλειας π.χ. malware, spam κτλ. 



 Να έχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI) Μέσω του γραφικού 

περιβάλλοντος να είναι άμεση η ενημέρωση για την κατάσταση λειτουργίας των επί μέρους λειτουργιών και 

διεργασιών. 

 

H λύση ασφαλείας θα πρέπει να αποστέλλει δεδομένα καταγραφής (logs)  στην προσφερόμενη υπηρεσία διαχείρισης 

περιστατικών ασφαλείας. 

 

 

2.4 Δικτυακές Συσκευές 

Ο υπό προμήθεια δικτυακός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την διασύνδεση του υφιστάμενου υπολογιστικού και 

αποθηκευτικού εξοπλισμού του Φορέα καθώς και την σύνδεση του με το Διαδίκτυο μέσω της υφιστάμενης και 

αφιερωμένης σύνδεσης. 

Η νέα αρχιτεκτονική του δικτύου του Κέντρου Δεδομένων του Φορέα βασίζεται στην λογική προστασίας της 

επένδυσης επιτρέποντας την κλιμακωτή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και συστημάτων. Τα νέα πληροφοριακά 

συστήματα που έχουν ειδικές ανάγκες, όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον όγκο δεδομένων, θα μπορούν 

να εξυπηρετηθούν μέσω της ανοικτής και ευέλικτης αρχιτεκτονικής δικτύου.  

Το ιεραρχικό μοντέλο της προτεινόμενης τοπολογίας θα επιτρέπει την εύκολη κλιμάκωση και θα παρέχει την 

απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία και υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση υφιστάμενων και 

νέων πληροφοριακών συστημάτων.  

  



3. Πίνακες Προδιαγραφών 
 

3.1 Λύση Ασφαλούς Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Το προσφερόμενο σύστημα θα 
αποτελείται από  2 ιδια firewalls 

επόμενης γενιάς - Next Generation 

τα οποία να αποτελούν cluster.  

ΝΑΙ   

 

2 

Ενσωμάτωση μηχανισμού 
εντοπισμού εισβολών (Intrusion 

Prevention/Detection  System – 
IPS/IDS) 

ΝΑΙ   

 

3 Ενσωμάτωση Application Control ΝΑΙ    

4 Ενσωμάτωση Anti Bot ΝΑΙ    

5 
Ενσωμάτωση Anti-Virus ή 

Antimalware 
ΝΑΙ   

 

6 Ενσωμάτωση ULR Filtering ΝΑΙ    

7 Απαιτούμενος Αριθμός κόμβων >=2    

8 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και 
το μοντέλο. 

ΝΑΙ   
 

9 
Το ζεύγος θα πρέπει να μπορεί να 
λειτουργεί σε Active/Active (Load 

Sharing) ή Active/Standby mode  

ΝΑΙ   

 

10 

Το προσφερόμενο σύστημα 
(cluster) θα πρέπει να έχει την 

δυνατότητα επαύξησης του 
throughput με προσθήκη επιπλέον 

μηχανής ίδιων χαρακτηριστικών. 

(Cluster από 3, 4 η περισσότερες 
συσκευές) 

NAI   

 

11 
Απαιτούμενη μνήμη της 

προσφερόμενη συσκευής 
≥ 8 GB   

 

12 Λειτουργία ως Layer 3 Firewall.   ΝΑΙ    

13 

Να προσφερθεί ο απαιτούμενος 

αριθμός και είδος αδειών ώστε να 
παρέχεται η ζητούμενη 

λειτουργικότητα και υποστήριξη για 

χρονικό διάστημα 1  έτους  

ΝΑΙ   

 

14 

Μέγιστη ρυθμοαπόδοση  της κάθε 

μιας συσκευής σε πραγματικό και 

όχι ιδεατό περιβάλλον 

≥  5.3 Gbps   

 

15 

Υποστήριξη αυτόνομα, ή σε 
συνεργασία με άλλο λογισμικό 

υπηρεσιών content filtering, 
Antivirus, IPS, Application Control, 

URLF, Anti Bot 

ΝΑΙ   

 

16 
Μέγιστη ρυθμοαπόδοση  του IPS σε 
πραγματικό και όχι ιδεατό 

περιβάλλον 

≥ 810 Mbps   
 

17 
Ελάχιστος υποστηριζόμενος αριθμός 

δικτυακών θυρών 1Gbit  
>=6   

 

18 
Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός 

δικτυακών θυρών 1Gbit  
>=14  

 



19 

Σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης 

της συσκευής ασφαλείας με το 
εργαλείο διαχείρησης θα πρέπει η 

συσκευή ασφαλείας να αποθηκεύει 
τα παραγώμενα logs τόπικα σε 

εσωτερικό σκληρό δίσκο  

ΝΑΙ   

 

20 
Χωρητικότητα του κάθε ενός 
σκληρού δίσκου 

≥ 500GB   
 

21 Αριθμός Σκληρών Δίσκων ≥ 1    

22 

Δυνατότητα αυτόματης 

αναβάθμισης του λογισμικού του 
firewall προκειμένου να  παραμένει 

διαρκώς  ενήμερο με τα είδη των 
επιθέσεων που προκύπτουν. 

ΝΑΙ   

 

23 

Δυνατότητα διασύνδεσης με το 

Active Directory ώστε να 
δημιουργηθεί πολιτικής με βάση 

τους χρήστες για όλες τις 

απαιτούμενες λειτουργίες 
ασφάλειας χωρίς να χρειάζεται 

εγκατάσταση agent στους Domain 
Controllers [AD Agentless] 

(Application Inspection, Anti-Bot, 
Anti-Virus ή Antimalware, URL 

Filtering) 

NAI   

 

24 

Υποστήριξη ελέγχου κίνησης HTTPS 

και SSL για όλες τις απαιτούμενες 
λειτουργίες ασφάλειας (Application 

Inspection, Anti-Bot, Anti-Virus  ή 
AntiMalware, URL Filtering) 

ΝΑΙ   

 

25 

Η λειτουργία URL Filtering θα 

πρέπει να έχει μηχανισμό για την 
ενημέρωση ή την ερώτηση των 

χρηστών σε πραγματικό χρόνο για 

την εκπαίδευση τους και την 
επιβεβαίωση των ενεργειών τους με 

βάση την πολιτική ασφαλείας του 
Οργανισμού. 

ΝΑΙ   

 

26 

H λειτουργία Anti – Bot θα πρέπει 

να βασίζεται στην ανίχνευση και 
καταστολή ύποπτης και αφύσικης 

δικτυακής κίνησης και να 

χρησιμοποιεί τεχνικές ανίχνευσης 
βασισμένες σε φήμη των ΙPs, URLs 

και DNS διευθύνσεων καθώς και 
ειδικών προτύπων επικοινωνίας των 

Bots. 

NAI   

 

27 
Η λειτουργία Anti-Virus θα πρέπει 
να έχει δυνατότητα ελέγχου με 

βάση τον τύπου του αρχείου. 

ΝΑΙ   
 

28 

Οι υπηρεσίες, Application Control, 

Anti Bot και Anti-Virus και URL 
Filtering θα πρέπει να λαμβάνουν 

ανανεώσεις σε πραγματικό χρόνο 
από cloud based service 

ΝΑΙ   

 

29 
Υποστήριξη λειτουργίας Stateful 

Packet Inspection 
ΝΑΙ   

 

30 
Ανίχνευση και Προστασία από 
Packet flooding, περιλαμβανομένων 

SYN/UDP flood  

ΝΑΙ   
 

31 Υποστήριξη traffic capturing ΝΑΙ    



32 
Δυνατότητα σύνδεσης με  3rd party 

Log Server μέσω API 
ΝΑΙ   

 

33 
Υποστήριξη Static/Dynamic ΝΑΤ, 
PAT, Policy based NAT 

ΝΑΙ   
 

34 
Υποστήριξη static IPv4/ΙPv6, static 

multicast routing 
ΝΑΙ   

 

35 
Υποστήριξη dynamic routing 
(τουλάχιστον OSPF) 

ΝΑΙ   
 

36 SNMP v2 & v3 ή ισοδύναμο ΝΑΙ    

37 
VLAN Tagging (IEEE 802.1q) ή 
ισοδύναμο 

ΝΑΙ   
 

38 
VoIP Inspection [πχ SIP, H323, 

RTP, RTSP] 
ΝΑΙ   

 

39 IPsec με χρήση 3DES,η AES ΝΑΙ    

40 Λειτουργία Site-to-site VPN ΝΑΙ    

41 
Συνεργασία  με ΑΑΑ servers  
βασισμένη σε πρωτόκολλα RADIUS 

ή TACACS ή άλλο ισοδύναμο 

ΝΑΙ   
 

 
Προστασία από Κακόβουλο 
Λογισμικό Μηδενικού Χρόνου  

  
 

42 

Προστασία από κακόβουλο 

λογισμικό μηδενικού χρόνου (zero 
day malware)  

ΝΑΙ   

 

43 

Yποστήριξη κατ’ ελάχιστο των 

ακόλουθων τύπων αρχείων: 

 Adobe PDF 
 Microsoft Office 

 Exe 
 Files in archives 
 Flash 
 Java Applets 
 PIF 

NAI   

 

44 

Yποστήριξη κατ’ ελάχιστο των 

ακόλουθων περιβαλλόντων 
εξομοίωσης: 

 Microsoft Windws 
XP,7,8 

 Microsoft Office 
 Adobe Reader 

ΝΑΙ   

 

45 
Yποστήριξη της ανάλυσης ενός 

αρχείου σε επίπεδο επεξεργαστή. 
ΝΑΙ   

 

46 

Υποστήριξη της εξαγωγής των 
επισυναπτόμενων αρχείων ή των 

αρχείων που κατεβάζει ένας 
χρήστης σε ασφαλή  αρχεία σε .pdf 

απαλλαγμένα από κάθε κακόβουλο 

κώδικα μηδενικού χρόνου.  

 
  

 

47 
Υποστήριξη τρόπου λειτουργίας ως 

MTA 
NAI  

 

48 
Για κάθε κακόβουλο αρχείο να 
δημιουργείται αναλυτική αναφορά.  

ΝΑΙ   
 

49 

O Ανάδοχος να προσφέρει υπηρεσία 

Managed UTM Service 24x7. Να 
τεκμηριωθεί η απαίτηση 

ΝΑΙ  

 

 



3.2 Λύση Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας  

Α.Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Υπηρεσία Διαχείρισης Περιστατικών 

Ασφαλείας (Managed Security Services) 

για την συλλογή και ανάλυση των 

γεγονότων (logs) που δημιουργούνται 

από το σύνολο των  πληροφοριακών 

υποδομών του Φορέα  προκειμένου για 

την έγκαιρη ενημέρωση και ταχεία 

αντιμετώπιση πιθανών θεμάτων 

ασφαλείας που δύναται να προκύψουν 

κατά την λειτουργία τους.  

ΝΑΙ   

2. 

Η προσφερόμενη υπηρεσία θα πρέπει να 

παρέχεται από Security Operation Center 

του Αναδόχου σε πραγματικό χρόνο 24x7 

NAI   

3. 
Να τεκμηριωθεί αναλυτική η 

αρχιτεκτονική. 
NAI   

4. 

Διαρκής ενημέρωση για νέες απειλές σε 

παγκόσμιο επίπεδο μέσω Intelligence 

Feeds 

NAI   

5. 

Άμεση Eνημέρωση και διερεύνηση για 

κάθε περιστατικό ασφαλείας σε 

πραγματικό χρόνο 24x7 μέσω e-mail. 

ΝΑΙ   

6.  Υποστήριξη Web Portal NAI   

7. 

Υπηρεσία Αποτίμησης Ευπαθειών για 

απεριόριστο αριθμό συστημάτων και 

εισαγωγής των αποτελεσμάτων στην 

πλατφόρμα Διαχείρισης των Περιστατικών 

Ασφαλείας 

ΝΑΙ   

8. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει 

τα κατάλληλα use cases βασισμένα στον 

προσφερόμενο εξοπλισμό. Να 

αναφερθούν. 

ΝΑΙ   

9. Μηνιαία αναφορά περιστατικών. ΝΑΙ   

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας 



Α.Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8. 

H υπηρεσία θα πρέπει να υποστηρίζεται 

από πλατφόρμα Διαχείρισης Περιστατικών 

Ασφαλείας υποσύστημα της οποίας θα 

εγκατασταθεί στον Φορέα με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

ΝΑΙ   

9. 
Ρυθμός συλλογής δεδομένων καταγραφής 

από τα υπό παρακολούθηση συστήματα 

≥ 500 Events per 

Second 
  

10. 

Ομοιόμορφη διαμόρφωση 

(κανονικοποίησης) των δεδομένων 

καταγραφής ανεξαρτήτως του 

συστήματος προέλευσης και 

αποθήκευσης αυτών με την ίδια δομή με 

σκοπό την επιτάχυνση των μηχανισμών 

επεξεργασία, αναζήτησης και παραγωγής 

αναφορών (normalization).  

NAI   

11. 

Παράλληλη συλλογή και αποθήκευση 

δεδομένων καταγραφής τόσο σε 

πρωτογενή μορφή (raw data) όσο και σε 

κανονικοποιημένη μορφή (normalized).  

ΝΑΙ   

12. 

Ομαδοποίηση των πηγών των logs ανά 

είδος πηγής (π.χ. web server, router) και 

ανά διαχειριστικό τομέα (π.χ. δίκτυο IP, 

δίκτυο IP core, NMS admins). Να 

τεκμηριωθεί αναλυτικά. 

ΝΑΙ   



Α.Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

13. 

Άντληση δεδομένων καταγραφής από 

κάθε πληροφορικό σύστημα ή εφαρμογή 

της υποδομής, ανεξαρτήτως 

κατασκευαστή, όπως: 

 Συστήματα ασφάλειας (Firewalls, 

IDS/IPS, Content Security systems, 

VPNs, Vulnerability scanners, 

Antivirus servers, AAA servers, NAC 

κ.α.) 

 Συσκευές Δικτύου (Routers, 

Switches) 

 Λειτουργικά Συστήματα 

 Βάσεις Δεδομένων 

 Directory Services 

 Web Servers 

 Applications  

ΝΑΙ   

14. 

Η λύση θα πρέπει να διασφαλίζει την 

ακεραιότητα των δεδομένων καταγραφής 

κατά την αποθήκευσή τους και να 

απαγορεύει την δυνατότητα διαγραφής/ 

τροποποίησης τους . 

ΝΑΙ   

15. 

Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση ανάμεσα 

στα αποθηκευμένα δεδομένα καταγραφής 

και παραγωγή σχετικών αναφορών με 

εφαρμογή ειδικών φίλτρων. 

ΝΑΙ   

16. 

Εφαρμογή κανόνων συσχέτισης 

(correlation rules) σε πραγματικό χρόνο 

και καθώς τα δεδομένα καταγραφής 

εισέρχονται στο κεντρικό σύστημα 

επεξεργασίας. 

ΝΑΙ   

 17. 

Παροχή έτοιμων κανόνων συσχέτισης για 

την άμεση ανάδειξη σημαντικών θεμάτων 

ασφάλειας της υποδομής.  

ΝΑΙ   

18. 

Γρήγορη και εύκολη δημιουργία κανόνων 

συσχέτισης χρησιμοποιώντας ως βάση 

τους έτοιμους κανόνες που παρέχει η 

λύση.  

ΝΑΙ   



Α.Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

19. 

Λεπτομερείς εξέταση των γεγονότων 

καταγραφής  που προκαλούν  την 

ενεργοποίηση ενός κανόνα, με επιλογή 

γραφικής αναπαράστασης της σειράς των 

γεγονότων.  

ΝΑΙ   

20. 

Εφαρμογή κανόνων συσχέτισης 

δεδομένων καταγραφής από διαφορετικές 

πηγές (συστήματα και εφαρμογές).  

ΝΑΙ   

21. 

Δημιουργία και αποστολή ειδοποιήσεων 

(alerts) σε καθορισμένους χρήστες, 

απαραίτητα σε μορφή  email. 

ΝΑΙ   

22. 

Παραγωγή alerts με βάση τη συχνότητα 

και τον χρόνο εμφάνισης κάποιου 

γεγονότος, καθώς επίσης και όταν 

κάποιος κανόνας  πληρείται 

ΝΑΙ   

 23. 

Δυνατότητα ιεράρχησης της υπό 

παρακολούθηση υποδομής βάσει των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

συστημάτων και εφαρμογών καθώς και 

της χρησιμοποίησης αυτών στην 

δημιουργία κανόνων συσχέτισης. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά θα μπορούν να 

καθορίζουν την κρισιμότητα και 

κατηγοριοποίηση των παραγόμενων 

ειδοποιήσεων (alerts)   

ΝΑΙ   

24. 

Παραγωγή ειδοποίησης (alert) όταν 

κάποια πηγή logs σταματήσει να στέλνει 

logs για ορισμένο χρονικό διάστημα 

ΝΑΙ   

 25. 

Δημιουργία αναφορών προσαρμοσμένων 

στις απαιτήσεις και ανάγκες του χρήστη 

(custom reports) χρησιμοποιώντας ως 

παράμετρο κάθε είδους πληροφορία η 

οποία περιέχεται στα δεδομένα 

καταγραφής 

ΝΑΙ   

26. 

Να αναφερθούν οι διάφορες μορφές 

εξαγωγής δεδομένων (επεξεργασμένων 

και μη) από τη λύση σε  πχ. xls, pdf, doc, 

html. 

ΝΑΙ   



Α.Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

27. 
Υποστήριξη User Behavior Analysis 

τεχνολογίας 
NAI   

28. 
Yποστήριξη Machine-Learning 

τεχνολογίας 
ΝΑΙ   

29. 
Υποστήριξη Anomaly Detection 

τεχνολογίας 
NAI   

30. 

O Ανάδοχος να προσφέρει υπηρεσία 

Managed SIEM Service 24x7. Να 
τεκμηριωθεί η απαίτηση 

ΝΑΙ   

 
 

3.3 Λύση Ασφάλειας Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 

A.A. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να 

είναι software-based και να 

υποστηρίζει την δυνατότητα 
εγκατάστασης σε εικονική υποδομή 

είτε να προσφέρεται σε εξειδικευμένη 
συσκευή του κατασκευαστή. ΝΑΙ 

   

2. Ποσότητα 2   

3. 
Να αναφερθεί Τύπος – 
Κατασκευαστής – Σειρά – Μοντέλο ΝΑΙ 

  

4. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα ΝΑΙ   

5. Να διαθέτει διεπαφές Gigabit Ethernet >=2    

6. To σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει 
τουλάχιστον 400 mail boxes ΝΑΙ 

  

7. 

Να αναφερθεί ο αριθμός των 

ταυτόχρονα εξυπηρετουμένων mail 
boxes ΝΑΙ 

   

8. 

Η συσκευή πρέπει να ελέγχει τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα που 
χρησιμοποιούν SMTP/ESMTP 

πρωτόκολλο, σε πραγματικό χρόνο 

(real-time). ΝΑΙ 

  

9. 

Να διαθέτει δυνατότητες 

αντιμετώπισης μαζικών οχληρών 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων τύπου 

Spam. ΝΑΙ 

   

10. 

Να υποστηρίζει λειτουργίες AntiVirus 

με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα από 
το διαφορετικούς κατασκευαστές. Να 

αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι 
κατασκευαστές. ΝΑΙ 

  

11. 

Να υποστηρίζει τεχνικές για 

προστασία από νέες απειλές (0Day) 
έτσι ώστε να προστατεύει τον 

οργανισμό για το διάστημα εκείνο που 

οι κατασκευαστές AntiVirus δεν έχουν 
δημοσιεύσει την αντίστοιχη 

υπογραφή. ΝΑΙ 

  



12. 

Υποστήριξη ενσωματωμένου 

μηχανισμού εντοπισμού και 

αποτροπής malware τόσο γνωστών 
όσο και αγνώστων (known and 

unknown malwares) NAI 

  

13. 
Υποστήριξη sandboxing NAI 

  

14. 
Υποστήριξη URL Filtering για τα url 

links που περιλαμβάνονται στα emails NAI 

  

15. 
Υποστήριξη εντοπισμού graymail ΝΑΙ 

  

16. Να υποστηρίζει την δημιουργία από 
τον διαχειριστή πολλαπλών λιστών 

white/black. ΝΑΙ 

  

17. 

Η δυνατότητα άρνησης συνδέσεων σε 
επίπεδο πρωτοκόλλου ελέγχου 

μετάδοσης (TCP session) να είναι 

αυτόματη όπως π.χ να βασίζεται σε 
τεχνικές "φίλτρων φήμης" (reputation 

filters) επιπλέον της χειροκίνητη 
συντήρηση λίστας white/black. ΝΑΙ 

  

18. Να υποστηρίζει υπηρεσίες καταλόγου 
LDAP, Active Directory, Lotus Notes 

κ.λ.π ΝΑΙ 

  

19. 

Η υλοποίηση λύσης LDAP να επιτρέπει 
την επικύρωση του παραλήπτη και 

απόρριψη των μηνυμάτων κατά την 

συνδιάλεξη του πρωτοκόλλου SMTP, 
έτσι ώστε τα μηνύματα σε μη 

έγκυρους  χρήστες να μην γίνονται 
αποδεκτά από την συσκευή. ΝΑΙ 

  

20. 

Η υλοποίηση λύσης LDAP να επιτρέπει 

την επικύρωση του παραλήπτη βάσει 
των ομάδων που ανήκει. Να είναι 

δυνατή η εφαρμογή πολιτικών σε 

επίπεδο ομάδας χρηστών. Σκοπός 
είναι να επιτρέπεται η διαμόρφωση 

πολιτικών σε επίπεδο τμημάτων ή 
διευθύνσεων του οργανισμού.  ΝΑΙ 

  

21. 

Η συσκευή να υποστηρίζει τον έλεγχο 

πολλαπλών Domains. Να υποστηρίζει 
την διαφοροποίηση πολιτικών ανά 

Domain. ΝΑΙ 

  

22. 

Να υποστηρίζει την ηλεκτρονική 
υπογραφή βάσει του Domain Key 

signing για την αντιμετώπιση του 
φαινόμενου πλαστογράφησης 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων. ΝΑΙ 

  

23. 

Να υποστηρίζει την δυνατότητα 

επιβεβαίωσης και αποδοχής 
μηνυμάτων με τα πρωτόκολλα Sender 

Policy Framework (SPF), Sender ID 
Framework (SIDF), and DomainKeys 

Identified Mail (DKIM) ΝΑΙ 

  



24. 

Να αναγνωρίζει όλα τα εισερχόμενα 

μηνύματα που φαίνεται ότι 
προέρχονται από αξιόπιστη πηγή π.χ 

domain spoofing ΝΑΙ 

  

25. 

Η συσκευή να υποστηρίζει την 
αναγνώριση των κατά λάθος ή από 

δόλο (spoofed) μηνυμάτων 

επιστροφής στον αποστολέα τύπου 
bounce.  ΝΑΙ 

  

26. 

Η συσκευή να υποστηρίζει τον έλεγχο 

περιεχομένου (Content Filtering) με 
σκοπό την επιβολή πολιτικών στα 

εισερχόμενα και εξερχόμενα 
μηνύματα.  

Αντίστοιχοι κανόνες θα πρέπει να 

αναγνωρίζουν τα μηνύματα βάσει του 
περιεχομένου, επισυναπτόμενων 

αρχείων, header/body κ.λ.π. Οι 
ενέργειες για τα μηνύματα αυτά θα 

πρέπει να υποστηρίζουν την 

απόρριψη, αποστολή μηνύματος 
επιστροφής (bounce), αρχειοθέτηση, 

προώθηση στην καραντίνα κ.λ.π 
 ΝΑΙ 

   

27. 

Η συσκευή να παρέχει λειτουργία 

καραντίνας για προσωρινή 
αποθήκευση των Spam μηνυμάτων. Η 

λειτουργία να είναι ενσωματωμένη 

αλλά να υποστηρίζεται και η 
αποθήκευση εκτός της συσκευής.  

ΝΑΙ 
 

   

28. 

Η συσκευή να παρέχει λειτουργία 

καραντίνας για προσωρινή 
αποθήκευση των μηνυμάτων που δεν 

είναι σύμφωνα με την πολιτική του 
οργανισμού. 

ΝΑΙ 
 

  

29. 

Η συσκευή να παρέχει ενσωματωμένη 

λειτουργία καραντίνας για την 

προσωρινή αποθήκευση των 
μολυσμένων από Ιούς μηνυμάτων. 

ΝΑΙ 

 
 

  

30. 

Να δίνεται η δυνατότητα στους 

χρήστες μέσω ενός γραφικού 
περιβάλλοντος να έχουν εικόνα για τα 

μηνύματα που τους αφορούν και είναι 
στην καραντίνα. 

ΝΑΙ 
 

  

31. 

Η συσκευή να υποστηρίζει την 

δυνατότητα αποστολής 
κρυπτογραφημένων μηνυμάτων σε 

οποιοδήποτε χρήστη. Ο αποδέκτης θα 

μπορεί να αποκρυπτογράφηση και να 
διαβάσει από οποιαδήποτε συσκευή 

της επιλογής του. 

ΝΑΙ 

 

  

32. 

Η συσκευή να υποστηρίζει την 
δυνατότητα Guaranteed read-receipts 

για τα απεσταλμένα 
κρυπτογραφημένα μηνύματα σε 

οποιοδήποτε χρήστη. 

ΝΑΙ 

 

  

33. 

Η συσκευή να υποστηρίζει την 

δυνατότητα να κλειδώνει 
απεσταλμένα κρυπτογραφημένα 

μηνύματα, εφόσον ο αποστολέας το 
επιθυμεί, ώστε να μην είναι δυνατή η 

ανάγνωση από τον παραλήπτη. ΝΑΙ 

  



34. 

Η συσκευή να υποστηρίζει την 

δυνατότητα Data Loss Prevention και 

την εφαρμογή πολιτικών ώστε να 
αποφεύγεται η αποστολή μηνυμάτων 

με εμπιστευτικές πληροφορίες. Να 
αναφερθούν οι πολιτικές και τα 

templates που υποστηρίζονται.  

  

35. 
Η συσκευή να υποστηρίζει 
τουλάχιστον 100 προκαθορισμένες 

πολιτικές DLP.  

  

36. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GUI).  

  

37. 

Να έχει δυνατότητα κεντρικής 

διαχείρισης μέσω γραφικού 

περιβάλλοντος (GUI) και μέσω 
γραμμής εντολών (CLI). ΝΑΙ 

  

38. 

Να υποστηρίζει ενσωματωμένο 

μηχανισμό παραγωγής αναφορών σε 
επίπεδο Χρήστη, Top usage Reports 

(Users/Viruses κ.λ.π). ΝΑΙ 

  

39. 

Μέσω του γραφικού περιβάλλοντος να 
είναι άμεση η ενημέρωση για την 

κατάσταση λειτουργίας των επί 
μέρους λειτουργιών και διεργασιών.  

  

40. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

41. 

Να συνοδεύεται από ενός έτους 

εγγύηση του κατασκευαστή για το 
λογισμικό και το υλικό. Να δοθούν τα 

σχετικά από τον κατασκευαστή 
αποδεικτικά στοιχεία, όταν αυτά 

γίνουν διαθέσιμα, και σε κάθε 
περίπτωση πριν την προσωρινή 

παραλαβή του έργου.  ΝΑΙ 

  

42. 
Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7 κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης ΝΑΙ 

  

43. 
Να συνοδεύεται από τις κατάλληλες 
άδειες 1 ετούς, για συνεχείς 

ενημερώσεις όλου του λογισμικού. ΝΑΙ 

  

44. 
Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 
προσαρμογή του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού στο δίκτυο.  ΝΑΙ 

  

45. 
O Ανάδοχος να προσφέρει υπηρεσία 
Managed Secure e-mail Service 24x7. 

Να τεκμηριωθεί η απαίτηση 

ΝΑΙ 
  

 

3.5 Δικτυακές Συσκευές 

A.A. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ για τον παραδοτέο 

τύπο aswitch 

   

1.1.1 Αριθμός παραδοτέων 

μεταγωγών access μεταγωγείς 

24port. 

>=2   

1.1.2 Τύπος μονάδας: Αυτόνομη 

συσκευή, Κατάλληλη μονάδα 

για προσαρμογή σε ικρίωμα 

19",Ύψος σε rack Units 1U. 

ΝΑΙ 

  

1.1.3 Το μοντέλο να έχει δεύτερο 

(εφεδρικό) τροφοδοτικό σε 

μορφή module που 

ΝΑΙ   



τοποθετείται πάνω στο σασί 

κατά τη παράδοση. Το 

μοντέλο να έχει τρεις (3) 

ανεμιστήρες απαγωγής 

θερμότητας κατά τη 

παράδοση.  

1.1.4 MTBF κάθε μεταγωγέα στην 

προσφερόμενη σύνθεση 

τουλάχιστον 290.000h 

ΝΑΙ   

1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΤΑΓΩΓΗΣ για τον 

παραδοτέο τύπο switch 

ΝΑΙ   

1.2.1 Συνολική ικανότητα 

throughput κάθε μεταγωγού 

access τουλάχιστον 41 Mbps. 

Εύρος ζώνης εσωτερικού 

διαύλου επικοινωνίας 

maximum Switching Capacity 

κάθε μεταγωγού access 

τουλάχιστον 88 Gbps. H 

εγκατεστημένη μνήμη RAM 

4GB. H μνήμη μόνιμης 

κατάστασης (Flash) 2GB 

ΝΑΙ   

1.3 ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ για 

το παραδοτέο τύπο switch 

ΝΑΙ   

1.3.1 2 μεταγωγείς με σαράντα 

οχτώ (24) Ethernet θύρες 

τύπου 10/100/1000 ο καθένας, 

με δυνατότητα auto-sensing 

και auto-negotiation σε όλες 

τις θύρες. 

ΝΑΙ   

1.3.2 Οι μεταγωγείς στην σύνθεση 

που θα παραδοθούν θα 

πρέπει να είναι σε θέση να 

δεχθούν τουλάχιστον τέσσερις 

(4) Fiber Ethernet θύρες των Ι-

Gigabit. Να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή έτσι ώστε ο 

κατασκευαστής να μην 

χρησιμοποιεί τις πόρτες τύπου 

Ethernet για την υλοποίηση 

στοίβας των μεταγωγών 

(stack). 

ΝΑΙ   

1.3.3 Οι θύρες 1GE να είναι τύπου 

small-form plug plus (SFP+) ή 

ισοδύναμες και επιδέχονται 

τουλάχιστον modules των 

τυπικών τύπων IEEE 802.3ae 

10GBase-SR (850nm/MMF, 

short range) ή 10GBase-LR 

(1310nm/SMF, long range, LAN 

PHY) και 10GBase-LH 

(1550nm/SMF, long range 

40Km, LAN PHY). 

ΝΑΙ   

1.3.4 RJ45 θύρα διαχείρισης - 

παραμετροποίησης 

ΝΑΙ   

1.4 Υποστήριξη των ΝΑΙ   



ακολούθων πρωτοκόλλων 

(ενσωματωμένων και με 

άδεια χρήσης κατά την 

παράδοση του εξοπλισμού) 

1.4.1 Ethernet IEEE 802.3, 10BaseT, 

Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 

100BaseTX, Gigabit Ethernet: 

IEEE 802.3ab 1000BaseT 

ΝΑΙ   

1.5 Υποστήριξη των 

ακολούθων δυνατοτήτων 

(ενσωματωμένων και με 

άδεια χρήσης κατά την 

παράδοση του εξοπλισμού) 

ΝΑΙ   

1.5.1 Υποστήριξη: 

1. Half/Full Duplex 

λειτουργίας σε όλες τις θύρες 

(IEEE 802.3x) με αυτόματη 

επιλογή. 

2. Υποστήριξη auto-

sensing mdi-mdix 

3. LACP σε τουλάχιστον 

δέκα έξι (16) ομάδες για όλο 

το μεταγωγέα. 

4.     IEEE 802.Id 

Spanning Tree Protocol, IEEE 

802.1w,IEEE 802.1s, IEEE 802.1d, 

IEEE 802.1Q 

   IEEE 802.1p και IEEE 802.3ac 

5. DHCP (client and 

Server), DHCP Relay και DHCP 

snooping 

6. Τουλάχιστον 4000 

VLANs IDs και το native vlan 

όλων των συνδέσεων μπορεί 

να ρυθμιστεί να 

είναι οποιοδήποτε active 

VLAN. Υποστήριξη των Voice 

VLANs και MAC-based VLANs. 

7. Υποστήριξη 

τουλάχιστο 32.000 mac-

address 

8. IGMP snooping 

9. Layer3 capabilities, 

Static routing , 

ΝΑΙ   

1.5.2 Υποστήριξη στοίβαξης με 

μελλοντικό δομοστοιχείο και 

σύνδεσης (stacking) 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

μεταγωγών σε μια λογική 

οντότητα ή οποία να είναι 

διαχειρίσιμη μέσα από μία IP 

διεύθυνση. Υποστήριξη 

ταχύτητας της σύνδεσης stack 

(full duplex) τουλάχιστον 160 

Gbps. 

ΝΑΙ   

1.6 QUALITY OF SERVICE ΝΑΙ   

1.6.1 Υποστήριξη ΝΑΙ   



επαναπροσδιορισμού της 

προτεραιότητας: Differentiated 

Services Code Point field DSCP) 

802.lp QoS/CoS, Υποστήριξη 

Strict Priority Queuing, 

Υποστήριξη Differentiated 

 Services Code Point field 

(DSCP) TOS field 802.lp. 

ΝΑΙ   

1.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΙ   

1.7.1 Υποστήριξη SNMPv1, v2 και 

v3, Bridge MIB, πρωτοκόλλου 

Telnet, FTP, DNS client για IP 

resolution, Network Time 

Protocol (ΝΤΡ), διαχείρισης 

μέσω command line interface, 

διαχείρισης μέσω Web ή GUI 

interface, Monitoring port. 

Υποστήριξη τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) RMON groups 

(statistics, history, alarms and 

events) τις Fast Ethernet θύρες. 

Μα συνεργάζεται πλήρως και 

χωρίς όρους με συστήματα 

διαχείρισης δικτύου (NMS). 

ΝΑΙ   

1.8     ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ   

1.8.1  υποστήριξη πρόσβασης με 

χρήση συνθηματικών 

(passwords), RADIUS 

πιστοποίησης, πιστοποίησης 

802.lx, των χρηστών που 

θέλουν να συνδεθούν σε 

κάποια θύρα, SSH ν2. 

ΝΑΙ   

1.9    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΝΑΙ   

1.9.1  UL 60950-1, EN 60950, IEC 

60950 

ΝΑΙ   

1.10 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

ΝΑΙ   

1.10.1 FCC Part 15 Class A, VCCI Class 

A; CE marking, EN 55022 

ΝΑΙ   

1.11 ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑΙ   

1.11.1 Να δοθεί εγγύηση 

τουλάχιστον 1 έτος του 

κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

1.11.2 Να δοθεί δικαίωμα 

αναβάθμισης του firmware 

των minor και major εκδόσεων 

για διάστημα τουλάχιστον 3 

ετών. 

ΝΑΙ   

1.11.3 Αντικατάσταση εξοπλισμού - 

αποκατάσταση εντός 24 

ωρών από την δήλωση της 

βλάβης.(next business day) 

ΝΑΙ   

1.12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΙ   

1.12.1 Να παραδοθούν τα ΝΑΙ   



απαραίτητα καλώδια για την 

διασύνδεση αυτών των 

μεταγωγών  

1.12.2 Οι μεταγωγείς να 

συνοδεύονται από όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα 

τεκμηρίωσης τους στην 

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

1.12.1 Να παραδοθούν τα 

απαραίτητα licenses 

προκειμένου να είναι εφικτή η 

online πρόσβαση σε sites του 

κατασκευαστή μέσω των 

οποίων θα είναι δυνατή η 

αναβάθμιση του λογισμικού 

του μεταγωγέα σε περίπτωση 

που υπάρχει νεότερη έκδοση. 

Οι μεταγωγοί να παραδοθούν 

με το τελευταίο τους update 

σε έκδοση λογισμικού. Το 

λογισμικό αυτό σύμφωνα και 

με τους γενικούς όρους της 

διακήρυξης θα είναι πλήρως 

λειτουργικό με όλα τα L2 και 

L3 πρωτόκολλα που 

υποστηρίζει ο κάθε 

μεταγωγός 

ΝΑΙ   

 

 

4. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για την 
επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον 
έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της 

αξιολόγησης 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο : 

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 
όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”. 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς. 
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] απαιτήσεις, 

-  αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της 
διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης  

 



Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου 

επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε 
Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

 

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς: Οργανισμό Κατά Των Ναρκωτικών 

Αβέρωφ 21, Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ ................ 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 ……. Τ.Κ. 

………, ΑΦΜ}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ 

……  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία 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 την καλή εκτέλεση της σύμβασης που ανατέθηκε με την 

υπ’ αρ. .................... σύμβασης «……………….» και αφορά στην προμήθεια/υπηρεσία με τίτλο 

…….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Προκήρυξή σας, η οποία 

διενεργήθηκε την ……... (ημέρα αποσφράγισης)  

 

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 ...............  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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