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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

Θέμα μελέτης: «Προμήθεια info kiosks στα πλαίσια του 

προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA CBC 

PROGRAMME “GREECE-REPUBLIC OF NORTH 

MACEDONIA 2014-2020» 

Αρ. Μελέτης 15/2020 

Ημερομηνία 12/08/2020 

Κωδικός 

Προϋπολογισμού: 

60.7135.01 (Προμήθεια info kiosks στα πλαίσια του 

προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA CBC 

PROGRAMME “GREECE-REPUBLIC OF NORTH 

MACEDONIA 2014-2020) 

Χρηματοδότηση 1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

2. Εθνικοί Πόροι. 

CPV: 

48611000 (Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων). 

48620000 (Λειτουργικά συστήματα). 

30231100-8 (Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών). 

30231200-9 (Κονσόλες). 

30231320-6 (Οθόνες αφής). 

 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ο Δήμος Σιντικής, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC 

PROGRAMME “GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020, 

συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Promote tourism and Culture 

through the water» και ακρωνύμιο ToCulter, ως εταίρος. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός του Δήμου Σιντικής, το Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος), ο Οργανισμός 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης, το Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης Επιπέδου ΙΙ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών και από την πλευρά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ο  Δήμος 

Strumica και ο Δήμος Struga. Άμεσος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας 

κοινής τουριστικής ταυτότητας που θα βασίζεται στο υδάτινο στοιχείο και θα 

εξειδικεύεται σύμφωνα με την ταυτότητα της κάθε περιοχής  μέσω μια καινοτόμου 

πλατφόρμας και μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης που στόχο θα έχουν την 

ανάπτυξη πακέτων προώθησης που θα αναδεικνύουν τον τουρισμό και τις 

τουριστικές υπηρεσίες στην διασυνοριακή περιοχή. 

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν αναμένεται να επηρεάσουν τη 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, τη δημιουργία δικτύων και εταιρικών 

σχέσεων μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων που θα 

αποσκοπούν στην προώθηση κοινών τουριστικών τόπων, τη διατήρηση της 

φυσικής κληρονομιάς, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και τον 

ανταγωνισμό στον τουρισμό και άλλους σχετικούς τομείς, την προώθηση κοινών 

τουριστικών προσφορών καθώς και την προώθηση της εικόνας της περιοχής σε 

πιθανούς επενδυτές και επισκέπτες. 

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.3.2 «Δίκτυα ψηφιακής σήμανσης» 

στο πλαίσιο του έργου ToCulter. Συγκεκριμένα, η ανάθεση αφορά στην προμήθεια 

και εγκατάσταση δύο (2) διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης εσωτερικού χώρου 

(Info kiosks) για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.3.2. οι οποίοι θα τοποθετηθούν 

στα λουτρά Σιδηροκάστρου (1) και στα λουτρά Αγκίστρου (1). Η επιλογή των 

σημείων τοποθέτησης των info kiosks έγινε λόγο του γεγονότος ότι οι 

σχετικές μονάδες διαθέτουν ιαματικές πηγές, κάτι που είναι απόλυτα 

σύμφωνο και συναφές με το περιεχόμενο του παρόντος έργου. 

Η προμήθεια προβλέπεται στο εγκεκριμένο έργο με τίτλο «Promote tourism 

and Culture through the water» και ακρωνύμιο ToCulter στο πλαίσιο του 

προγράμματος INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE-REPUBLIC OF 

NORTH MACEDONIA 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της 

Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο 

τελικό εγκεκριμένο από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία Ελλάδα – Δημοκρατία της 

Βόρειας Μακεδονίας, Τεχνικό Δελτίο. Ο Δήμος Σιντικής διατηρεί το αποκλειστικό 

δικαίωμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των info kiosks και παραχωρεί 
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αποκλειστικά και μόνο τη χρήση αυτών προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών 

των μονάδων ιαματικού τουρισμού. 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της παρούσας μελέτης ανέρχεται στα 

15.996,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 

60.7135.01 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020.  

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.  

 

 

 

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικές απαιτήσεις 

1. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και 

λειτουργικότητας και να πληρούν τις παρούσες προδιαγραφές. 

2. Ο εξοπλισμός πρέπει να μην παρουσιάζει ελαττώματα οφειλόμενα σε ελλιπή 

σχεδίαση, ή πλημμελή κατασκευή, ή ελαττωματικά υλικά, να ανταποκρίνεται δε στις 

λειτουργίες, τις προδιαγραφές και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες, που αναφέρονται 

στα διαφημιστικά φυλλάδια του αναδόχου, στην προσφορά του και στις 

τροποποιήσεις που περιέχει η σύμβαση. 

3. Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των 

απαιτήσεων (εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για 

το κάθε είδος).  

Ειδικές απαιτήσεις 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να τηρούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

Πίνακας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού. 

Α/Α 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

(info kiosks) 

 

1.1 
Διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης 

εσωτερικού χώρου (info kiosks). 
2 τεμάχια 

1.2 

Οι υπό προμήθεια σταθμοί πληροφόρησης θα 

είναι εντελώς καινούργιοι κατά την παράδοση 

και πλήρως συναρμολογημένοι. 

ΝΑΙ 

1.3 Τύπος εγκατάστασης Εσωτερικού χώρου - Επιδαπέδιο 

1.4 Βάρος <=105kg 



 
4 

1.5 Κλωβός 

Συνδυασμός μετάλλου ηλεκτροστατικά 

βαμμένου και σουηδικού ξύλου 

εμποτισμένου με κατάλληλα έλαια για 

αντοχή στην υγρασία 

1.6 Διαστάσεις με βάση (cm) 
(H x W x D) 

(202cm x 55cm x 41cm) 

1.7 Σχεδίαση / Αρχιτεκτονική 

Το info kiosk θα πρέπει να τοποθετείται 

με ασφάλεια σε επίπεδο δάπεδο και να 

έχει πλαστικές βάσεις για την επαφή του 

με το δάπεδο. 

 

Θα διαθέτει πόρτες με κλειδαριές 

ασφαλείας στην πίσω πλευρά για την 

εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό για τη 

συντήρησή του. 

Το info kiosk θα είναι κάθετο ως προς το 

έδαφος με κλίση 90ο όπως και η οθόνη 

του ώστε να είναι ορατή από απόσταση. 

Θα χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα: τη 

βάση, την κολόνα,  το κυρίως σώμα και 

την οροφή. 

Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από 

μέταλλο στο ίδιο χρώμα με το κυρίως 

σώμα 

Το τμήμα της κολόνας θα είναι μεταλλικό 

επενδεδυμένο με ξυλεία σε στρώσεις 

έχοντας κενό μεταξύ τους και εσωτερικά 

θα περιέχεται ο υπολογιστής 

Το κυρίως σώμα θα είναι μεταλλικό, θα 

περιέχει την οθόνη και ένα, εσωτερικά 

φωτιζόμενο, λογότυπο του Δήμου 

Σιντικής. 

Η οροφή θα έχει δύο ή και περισσότερες  

στρώσεις από ξύλα με κενό μεταξύ τους 

όπως και η κολόνα. 

1.8 Χρώμα 
Σκούρο γκρι για μεταλλικές επιφάνειες 

και σκούρο καφέ για ξυλεία 

2 

 

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 

 

 

2.1 Οθόνη Touch screen, επίπεδη τύπου LCD 

2.2 Τεχνολογία αφής infrared 
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2.3 Ανάλυση full HD 1920 X 1080px, 60Hz 

2.4 Διαδραστική 10 σημείων 

2.6 Διαγώνιος 31.5” 

2.7 Αντιβανδαλική προστασία 
≥ 6mm τζάμι αντιβανδαλικό,  

διαυγές 

2.8 Διαστάσεις ενεργού μεγέθους οθόνης (mm) 698.4(H) ×392.9(V) 

2.8 Γωνία θέασης 178° κάθετα / 178° οριζόντια 

3 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ H/Y 

 

 

3.1 Υπολογιστική μονάδα (CPU) 
Τύπου INTEL CORE i3  3.60GHZ (ή 

αντίστοιχης δυναμικότητας) 

3.2 Εσωτερική Μνήμη (RAM) >=8GB 

3.3 Σκληρός δίσκος >=120GB solid state 

3.4 Συνδεσιμότητα Wifi, Ethernet 1Gbps, 1xUSB port 

3.5 Λειτουργικό σύστημα windows Windows 10 Home 64bit 

3.6 Τροφοδοσία 220 VAC 

3.7 Σύστημα προστασίας αύξησης τάσης ρεύματος ΝΑΙ 

3.8 Θερμοκρασία Λειτουργίας -10Οc έως 50οc 

3.9 Σύστημα εξαερισμού 

4 ανεμιστήρες 80mm, 3000 RPM, 2 

εισόδου & 2 εξόδου με φίλτρο σκόνης 

αλουμινίου 

3.10 

Μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση, στην έδρα 

της Αναθέτουσας Αρχής και τα σημεία που αυτή 

θα υποδείξει  

ΝΑΙ 

3.11 

Το Info kiosk (H/Y) να εκκινεί και να 

απενεργοποιείται αυτόματα σε προκαθορισμένες 

ώρες 

ΝΑΙ 

3.12 Επίδειξη λειτουργίας - Εκπαίδευση ατόμων ΝΑΙ 

4 

 

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

 

4.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών για τα 

info kiosks και τα συνοδευόμενα μέρη. Η εγγύηση 

θα περιλαμβάνει την δωρεάν αντικατάσταση 

όλων των ελαττωματικών εξαρτημάτων λόγω 

ΝΑΙ 
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κατασκευαστικής αστοχίας σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. 

4.2 
Ο προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν τηλεφωνική 

και διαδικτυακή υποστήριξη για τρία (3) έτη. 
ΝΑΙ 

4.3 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παράσχει άμεση 

διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για δύο (2) έτη 

επιπλέον της εγγύησης. 

ΝΑΙ 

4.4 

Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να αποστείλει 

εξειδικευμένο τεχνικό εντός της ημέρας σε 

περίπτωση που κάποια βλάβη δεν 

επιδιορθώνεται απομακρυσμένα. 

ΝΑΙ 

 

Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμογής διεπαφής χρηστών. 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.1 
Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι προσπελάσιμη μέσω κοινού 
διαφυλλιστή (browser) ιστοσελίδων. 

ΝΑΙ 

1.2 
Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή με κινητά τηλέφωνα 
(smartphones). 

ΝΑΙ 

1.3 
Να είναι κατασκευασμένη σε ανεξάρτητη πλατφόρμα (custom 
made) και όχι σε κοινές πλατφόρμες όπως wordpress, joomla 
κλπ. 

ΝΑΙ 

1.4 
Να υποστηρίζει τουλάχιστον 8 γλώσσες, στην αρχική 
εγκατάσταση να είναι διαθέσιμη σε τουλάχιστον δύο γλώσσες 
(ελληνικά και αγγλικά). 

ΝΑΙ 

1.5 

Να παρέχει τη δυνατότητα στους  χρήστες του Συστήματος 
(δημότες, επισκέπτες κ.λπ.) να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά 
με: 
 Ιστορία / σύντομη περιγραφή της πόλης 
 Αξιοθέατα 
 Εμπορικά καταστήματα 
 Επιχειρήσεις εστίασης 
 Καταλύματα 
 Εκδηλώσεις / events 
 Πρόγνωση καιρού 
 Διασκέδαση / Ψυχαγωγία 
 Μέσα μεταφοράς 
 Χάρτες 
 Να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής επιστολών και σχολίων 

από τους χρήστες προς τον Δήμο 
 Να αναφέρει σε ειδική σελίδα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς 

μετακίνησης. 
 Να αναφέρει σε ειδική σελίδα τις εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται στην περιοχή παρέμβασης. 
 Δυνατότητα ενσωμάτωσης video από youtube, vimeo 

Για κάθε καταχώρηση αξιοθέατου, εμπορικού καταστήματος κλπ 
θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον περιγραφή, χάρτη – διαδρομή, 
φωτογραφίες και λοιπές πληροφορίες. 

ΝΑΙ 

1.6 
Να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής μαζικών στοιχείων από φύλλο 
excel για λίστες καταστημάτων όπως επιχειρήσεις κλπ. 

ΝΑΙ 



 
7 

1.7 
Να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης σε κάθε καρτέλα με σαφή 
φίλτρα αναζήτησης αλλά και αναζήτηση συγκεκριμένης 
καταχώρησης  με όνομα/ονομασία. 

ΝΑΙ 

1.8 
Η εφαρμογή θα πρέπει να φιλοξενείται σε server με απεριόριστο 
bandwidth για 3 έτη τουλάχιστον. 

ΝΑΙ 

 

 

III. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Περιγραφή εξοπλισμού 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Συνολική δαπάνη 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

δύο (2) διαδραστικών σταθμών 

πληροφόρησης εσωτερικού 

χώρου (Info kiosks). 

Τεμάχια 2 6.450,00€ 12.900,00€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
12.900,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 
3.096,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 15.996,00 € 

 
Συνολικός προϋπολογισμός: Δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ. 

 

Σιδηρόκαστρο 12/08/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

 
 
 
 

 

Γρηγοριάδης Νικόλαος 
ΠΕ Διοικητικού 

Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και Διαφάνειας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δομουχτσίδης Φώτιος 
Δήμαρχος Σιντικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
 

 «Προμήθεια info kiosks στα 
πλαίσια του προγράμματος 

συνεργασίας INTERREG IPA CBC 
PROGRAMME “GREECE-

REPUBLIC OF NORTH 
MACEDONIA 2014-2020» 

Αρ. Μελέτης:  15/2020    
   Κ.Α: 60.7135.01 

  CPV: 48611000  
          48620000  
          30231100-8  
          30231200-9  
          30231320-6  

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας. 

Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς 

συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια και 

εγκατάσταση δύο (2) διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης εσωτερικού χώρου 

(Info kiosks) σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών. 

Εφεξής, ως εργοδότης, ορίζεται ο Δήμος Σιντικής. Ανάδοχος δε, ο 

αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας.  

Μετά το πέρας της προμήθειας και εγκατάστασης των διαδραστικών 

σταθμών πληροφόρησης εσωτερικού χώρου (Info kiosks) ο Δήμος Σιντικής 

διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και 

παραχωρεί αποκλειστικά και μόνο τη χρήση τους προς εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών των μονάδων ιαματικού τουρισμού. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις. 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 

α. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

β. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 

γ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Aποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 

δ. Του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».  

Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. 
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Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία. 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Ο προϋπολογισμός της μελέτης. 

2. Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων. 

3. Η Τεχνική έκθεση. 

Άρθρο 4ο: Περιεχόμενα προσφορών 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν 

ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε 

βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. 

Ο ανάδοχος θα προσκομίσει με την προσφορά του σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη 

της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2: 

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου*, 

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

*Σύμφωνα με τον Ν.4605/2019, άρθρο 43, παρ. 7αγ Ν. N. 4605/19, παρέχεται η  

δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 

2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016. 

Κείμενο για την υπεύθυνη δήλωση : Δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους που 

αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016, ούτε έχει εκδοθεί αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος προσώπου, το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

(Υπογραφή: ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας (περίπτωση νομικού προσώπου) 

ή το φυσικό πρόσωπο (περίπτωση φυσικού προσώπου). 

Άρθρο 5ο: Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη 

τιμή. 
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Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ όψη μόνο οι προσφορές 

που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της 

Μελέτης. 

 

Άρθρο 6ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 

και κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.  

Άρθρο 7ο: Τρόπος εκτέλεσης. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης από το Δήμαρχο, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως 

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 

Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές για το σύνολο της προμήθειας & των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτής. 

Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή 

του αναδόχου. 

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί στον ανάδοχο εφάπαξ, μετά την ολοκλήρωση 

της εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, δοκιμαστική λειτουργία 10 ημερών του 

συστήματος, παραλαβής του από την αρμόδια επιτροπή, την έκδοση και κατάθεση 

τιμολογίου και την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να 

εκκαθαριστεί η δαπάνη (Ν. 4583/2018). 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 

του Ν. 4412/2016., 

Άρθρο 9ο: Σύμβαση. 

Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

άρθρα 201 έως 205 του Ν 4412/2016. 

Άρθρο 10ο: Υπογραφή σύμβασης – διάρκεια εκτέλεσης. 

 Η εκτέλεση της προμήθειας, όπως περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, θα 

πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο έως 30-11-2020 η οποία αποτελεί και την 

καταληκτική ημερομηνία λήξης του προγράμματος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της 

ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Δεν 

απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή κατώτερης 

του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ σύμφωνα με το Άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην 

προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών. 
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Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σιντικής και του αναδόχου, θα επιλύονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 12ο: Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις. 

Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές 

ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των 

μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί, ενώ αυτός είναι ο εξ’ ολοκλήρου 

υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα 

και φθορές, σύμφωνα με το Άρθρο 210 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Σιδηρόκαστρο 12/08/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

 
 
 
 

 

Γρηγοριάδης Νικόλαος 
ΠΕ Διοικητικού 
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Δομουχτσίδης Φώτιος 
Δήμαρχος Σιντικής 

 

 

 

 


