
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αμφιλοχία,  19-1-2021   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                               
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                       
Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία                                                                             
Πληροφ.: Μπιστιντζάνου Αλεξ.                                                  
Τηλ :  2642360445                                                                   
Email: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr                                                                                                                         
                                                                                                                    

ΜΕΛΕΤΗ αριθμ.: 5 /2021 
 
 

Τίτλος: «Προµήθεια Προηγμένης /Αdvanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων» συνολικής   

                  ενδεικτικού  προϋπολογισμού #170,00 €#» 
 

             

K.A.: 10-7135.003 «Προμήθεια προγραμμάτων υπολογιστών» 

CPV: 39173000-5   Μονάδες αποθήκευσης 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :               137,10 € 

ΦΠΑ 24%        :                  32,90 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:    170,00 € 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

 

Περιεχόμενα: 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές  
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς  
 

 

 

 

 



 

                                                                                          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αμφιλοχία,   19-1-2021   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                               
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                         
Αριθ. Μελέτης:  5 /2021  

«Προµήθεια Προηγμένης /Αdvanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων» συνολικής   

                  ενδεικτικού  προϋπολογισμού #170,00 €#» 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την  προμήθεια «”Προηγμένης /Αdvanced”ψηφιακής σφραγίδας 

εγγράφων (π.χ. pdf)  που περιλαμβάνει  τα στοιχεία του οργανισμού Eseal χωρίς χρονοσήμανση 

λόγω της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ΙΡΙΔΑ» 

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  τις διατάξεις του 

άρθρου 4 του Ν. 2286/1995 και το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18). 

Η προμήθεια, θα πραγματοποιηθεί από το ελεύθερο εμπόριο με απευθείας ανάθεση και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της 

παρούσας μελέτης.  

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 170,00 € 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% . 

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον K.A.: 10-7135.003 «Προμήθεια μηχανογραφικού 

εξοπλισμού»   του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021.    

              
                     Συντάχθηκε                                                                      Θεωρήθηκε  

Ο αρμόδιος υπάλληλος                                             Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης    
                                                                            Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
                                                  
Μπιστιντζάνου Αλεξάνρα 
ΠΕ Διοικητικού                                                        Δημήτριος Ζαμπάρας 
                                                                                ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός               
                                         

 

 

 

 

 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αμφιλοχία,  19-1-2021   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                               
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                         
Αριθ. Μελέτης:  5 /2021  

 
Τίτλος: «Προµήθεια Προηγμένης /Αdvanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων» συνολικής   

                  ενδεικτικού  προϋπολογισμού #170,00 €#» 
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια πενήντα (50) νέων αδειών χρήσης αντιβιοτικών 

(antivirus) προγραμμάτων για τους Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου Αμφιλοχίας για περίοδο τριών (3) 

ετών 

Τα προς προμήθεια είδη θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:   

 

Είδος  Ποσότητα  Χαρακτηριστικά  

Ανανέωση 
υφιστάμενης 
άδειας χρήσης για 
τρία έτη του  
αντιβιοτικού  
(antivirus) ESET 
endpoint 
Antivirus Business 
Edition  

50 Για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό στα τερματικά και τους εξυπηρετητές του έργου θα 
προσφερθούν  50  άδειες antivirus χρονικής διάρκειας  τριών (3) ετών  

Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής και ο τύπος 

Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων:  
- Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 
- Microsoft Windows Server 2003(R2), 2008(R2), 2012(R2) 
- Linux με kernel 2.6.x και νεότερα 
- Mac OS X 
- Android 4 ή νεότερο 

Εξειδίκευση των απαιτήσεων προστασίας 

Δυνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων των τύπων απειλών: viruses, trojans, dialers, 
spyware, jokes, hoaxes 

Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης & καθαρισμού των προαναφερθέντων απειλών σε πραγματικό 
χρόνο 

Δυνατότητα επιλογής ανίχνευσης malware σε δικτυακές τοποθεσίες, on-demand και σε πραγματικό 
χρόνο  

Να παρέχεται cloud reputation database για αμεσότερη προστασία από νέες απειλές 

Υποστήριξη τεχνολογίων Advanced heuristics/DNA/Smart Signatures για δυνατότητα ανίχνευσης 
άγνωστων ιών 

Δυνατότητα για host intrusion prevention system 

Η ανανέωση των signature files να είναι incremental 

Δυνατότητα Rollback των Signature Files σε προηγούμενη έκδοση του με ταυτόχρονη παύση των 
ενημερώσεων, επιλέγοντας το κεντρικά ή απευθείας από τον client 

Δυνατότητα κατεβάσματος ενημερώσεων με νεότερες engines που βρίσκονται σε δοκιμαστικό 
στάδιο, επιλέγοντας το κεντρικά ή απευθείας από τον client 

Δυνατότητα να μπορεί να γίνει ένας client update server για τους υπόλοιπους υπολογιστές του 
δικτύου χωρίς την εγκατάσταση κονσόλας διαχείρισης του προγράμματος ή άλλου εξωτερικού 
software 

Δυνατότητα για SSL/TLS filtering στα πρωτόκολλα HTTPS, IMAPS, POP3S 

Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του Internet σε έναν υπολογιστή. 

Δυνατότητα ανίχνευσης και αποτροπής botnet malware 

Δυνατότητα εξαγωγής των ρυθμίσεων ενός client σε αρχείο και εισαγωγής των ρυθμίσεων σε άλλον 
client από το ίδιο αρχείο. 

Να υπάρχει ενσωματωμένη εφαρμογή που να καταγράφει την κατάσταση του συστήματος 
(εφαρμογές, processes, services κ.α) – κατόπιν εντολής τοπικά ή από την κονσόλα - σε μία χρονική 
στιγμή (snapshot) και να αποθηκεύει τα αποτελέσματα για σύγκριση τους με την κατάσταση του 
συστήματος από διαφορετική χρονική στιγμή. 

Παροχή Bootable Media που να περιέχει το antivirus ώστε να δίνει τη δυνατότητα για καθαρισμό 
του συστήματος χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει το λειτουργικό σύστημα 

Απαιτήσεις απομακρυσμένης και κεντρικής διαχείρισης 

Κεντρική διαχείριση όλων των Antivirus των σταθμών εργασίας / server 

Υποστήριξη πολλαπλών ομάδων και υπο-ομάδων με δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών 
πολιτικών για κάθε περίπτωση 

Δυνατότητα για ομάδες διαχείρισης με βάση ιδιότητες υπολογιστών, π.χ. αυτόματη ομαδοποίηση 



υπολογιστών με Windows XP 

Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας μέσω κεντρικής κονσόλας (Remote deployment) 

Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής πακέτου με το πρόγραμμα προστασίας, διαχείρισης, τις 
αντίστοιχες ρυθμίσεις τους και την άδεια ενεργοποίησης για τοπικές εγκαταστάσεις 

Επικοινωνία του software μόνο με IP, δηλαδή να δουλέψει σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 
υπηρεσίες ονοματοδοσίας (DNS servers) 

Να μπορεί να γίνει αυτόματη ανίχνευση των υπολογιστών που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, ακόμα 
κι αν αυτά δεν ανήκουν σε Active Directory 

Να μπορεί να γίνει εισαγωγή λίστας των υπολογιστών του δικτύου με τη χρήση CSV αρχείου 

Η επικοινωνία των servers και των clients να διασφαλίζεται μέσω certificate 

Να μπορεί να γίνει ενεργοποίηση σε δίκτυο χωρίς σύνδεση στο internet (offline activation) 

Να γίνεται ενημέρωση από το Internet από κεντρικό σημείο από το οποίο στην συνέχεια θα 
ενημερωθούν όλοι οι σταθμοί εργασίας και servers του δικτύου 

Τα antivirus να μπορούν να λάβουν signature files μέσω HTTP proxy cache, με αυτόματη 
παράκαμψή του σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ο proxy server 

Να περιλαμβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν υπάρχουν ενημερώσεις για το λειτουργικό 
σύστημα, καθώς και η δυνατότητα να δοθεί εντολή ενημέρωσης λειτουργικού συστήματος 

Παρακολούθηση όλων των antivirus clients και παραγωγή report και στατιστικών σε πολλές μορφές 
(Προγραμματισμένα emails, PDF, PS, CSV, Charts) 

Ο server διαχείρισης να μπορεί να γίνει εγκατάσταση με τις παρακάτω μεθόδους. 
α) Αυτοματοποιημένα με τη μορφή Wizard 
β) Χειροκίνητα, εκτελώντας ανεξάρτητα τα τμήματα της εγκατάστασης 
γ) Ως Virtual Appliance, με τη μορφή προεγκατεστημένου 

Η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων της κονσόλας θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται σε ένα 
υπολογιστή οπουδήποτε στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας και όχι σε εξωτερικό δίκτυο π.χ. Cloud. 

Να παρέχεται εργαλείο ελέγχου κατάστασης αδειών και αριθμού ενεργοποιήσεων, ακόμα κι αν 
αυτές έχουν γίνει εκτός της κεντρικής κονσόλας.  (stand alone εγκαταστάσεις) 

Να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης Android και iOS συσκευών μέσω της ίδιας κονσόλας 

Να παρέχεται η δυνατότητα agentless προστασίας μηχανημάτων σε περιβάλλον VMWare χωρίς 
εγκατάσταση λογισμικού antivirus στο λειτουργικό σύστημα του εικονικού μηχανήματος 

Η είσοδος στην κονσόλα διαχείρισης να μπορεί να κλειδωθεί με πιστοποίηση διπλού παράγοντα (2-
factor authentication) 

Το μενού της κονσόλας διαχείρισης και του antivirus για τα workstations να διατίθεται και στην 
Ελληνική γλώσσα 

 

 

                     Συντάχθηκε                                                                             Θεωρήθηκε  
  Ο αρμόδιος υπάλληλος                                             Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης    
                                                                                Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  
 
                                                  
       Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα                                                Δημήτριος Ζαμπάρας 
             ΠΕ Διοικητικού                                                              ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 

                             

                      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αμφιλοχία,  19-1-2021   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                               
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                         
Αριθ. Μελέτης:  5 /2021  

Τίτλος: «Προµήθεια Προηγμένης /Αdvanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων» συνολικού  

                  ενδεικτικού  προϋπολογισμού #170,00 €#» 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

K.A.: 10-7135.003 «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού»  

CPV: 24613200-6 «Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς» 

 

Α/Α  Περιγραφή Είδους  Ποσότητα  

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

€  

Συνολική 
δαπάνη  

χωρίς 
ΦΠΑ € 

1 
«Προµήθεια Προηγμένης /Αdvanced ψηφιακής 
σφραγίδας εγγράφων    

1 137,10 € 137,10 € 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 137,10 € 

ΦΠΑ 24% 32,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 170,00 

 

Η διαδικασία της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τ. Α’). 

 

 

                    Συντάχθηκε                                                                             Θεωρήθηκε  
Ο αρμόδιος υπάλληλος                                             Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης    
                                                                                Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  
 
                                                  
    Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα                                                 Δημήτριος Ζαμπάρας 
          ΠΕ Διοικητικού                                                          ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αμφιλοχία,  19-1 -2021   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                               
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                         
Αριθ. Μελέτης:  5  /2021  

 
«Τίτλος: «Προµήθεια Προηγμένης /Αdvanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων» συνολικού  

                  ενδεικτικού  προϋπολογισμού #170,00 €#» 
                                           

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται η «Προµήθεια Προηγμένης /Αdvanced ψηφιακής 

σφραγίδας εγγράφων» συνολικού ενδεικτικού  προϋπολογισμού #170,00 €#» 

Η προμήθεια θα γίνει με Απευθείας Ανάθεση και ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η 

χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού.  

Τα  προς  προμήθεια είδη  θα  πρέπει να  καλύπτουν  όλους  τους  Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών  .  
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια της διαδικασίας και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις  

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  
- του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
- του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 
- του ΠΔ 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
- της ΥΑ 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
οικονομίας και Ανάπτυξης»  

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

 
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα  
ευρώ (170,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-
7135.003 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του προϋπολογισμού  οικονομικού   έτους 

2021 
 
Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 



Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
118 του Ν.4412 /2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει της τιμής, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρουμένων των 
Τεχνικών Προδιαγραφών για την εν λόγω προμήθεια.  
 
Άρθρο 5ο : Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
- Τεχνικές Προδιαγραφές 
- Συγγραφή Υποχρεώσεων  
- Αναλυτικός Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
    
Άρθρο 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής  
1. Οικονομική προσφορά. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει 
γνώση των όρων της παρούσης τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και 
συμφωνούν με αυτούς. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι συμφωνούν με 
τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
Άρθρο 7ο : Υπογραφή  σύμβασης  
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων, είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης να προσέλθει  προς 
υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης (όπου η ανάθεση υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ) 
με τον Δήμο.    
 
Άρθρο 8ο : Παράδοση Υλικών (Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)     
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για την προμήθεια ορίζεται το χρονικό διάστημα έως 5 
ημερών.  
Η σύμβαση έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια ισχύος των εκδιδόμενων  προς το συνδρομητή 
πιστοποιητικών  η οποία είναι ενός (1) έτους  από την έκδοση τους  και λήγει την ημερομηνία 
«λήξης  ισχύος» 
Η παράδοση των ειδών της προμήθειας από τον προμηθευτή θα γίνει συνολικά στο δημοτικό 
κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας.  
Ο προμηθευτής επωμίζεται το κόστος φόρτωσης και μεταφοράς των ειδών. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016  
 
Άρθρο 9ο: Παραλαβή Υλικών Προμήθειας   
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης Προμηθειών της παρ. 5 του αρθ. 221 του Ν. 4412/2016 του Δήμου 
Αμφιλοχίας.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με 
μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, 
ο προμηθευτής.  
Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 
διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.  
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 



 

Άρθρο 10ο: Αντικατάσταση  ειδών – Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου  
Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής τα είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της 
σύμβασης και παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι 
ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με άλλα που να 
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, εντός του συμβατικού χρόνου ισχύος της 
σύμβασης.  
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν εντός του συμβατικού 
χρόνου ισχύος της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος βάσει του άρθρο 203 του Ν.4412/16 και 
εφαρμόζονται οι κυρώσεις που το ανωτέρω άρθρο προβλέπει για την έκπτωση του αναδόχου. 
 
Άρθρο 11ο: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
 
Άρθρο 12ο: Τρόπος πληρωμής  - Απαιτούμενα δικαιολογητικά  
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  
A) Τιμολόγιο του προμηθευτή/αναδόχου.  
Β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.  
Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (εφόσον απαιτηθούν κατά 
περίπτωση) 
 
Άρθρο 13ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραπάνω κρατήσεις 
υπολογίζονται κάθε φορά επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.     
 
 Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/16 και του Ν. 3463/2006. 

                                                                                         

 Αμφιλοχία    19/ 1 /2021 

 

                    Συντάχθηκε                                                                             Θεωρήθηκε  
Ο αρμόδιος υπάλληλος                                             Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης    
                                                                                Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  
 
                                                  
    Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα                                                   Δημήτριος Ζαμπάρας 
        ΠΕ Διοικητικού                                                                ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
                                                                                                    
                                         

 


