
 

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 06/03/2018 

Αρ.πρωτ: Π 119 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 25.000 

ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΡΤΕΣ» 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 25.000 ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΡΤΕΣ» 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

- Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στα γραφεία του κεντρικού κτιρίου του ΔΣΑ 

Ακαδημίας 60 τ.κ. 10679 Αθήνα ή 

αποστολή ταυτότητας στα γραφεία του 

Δικηγόρου 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Έργου 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη Προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(χωρίς ΦΠΑ) Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον 



 

ανάδοχο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τέσσερα (4) έτη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 06/03/2018 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

12/03/2018 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15/03/2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα του Δ.Σ.Α.  

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60  

106 79 Αθήνα 

2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15/03/2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 

στα κεντρικά γραφεία του ΔΣΑ Ακαδημίας 

60, αίθουσα «ΤΑΚΗ ΠΑΠΠΑ» 1ος όροφος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τέσσερα έτη. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δ/νση Πληροφορικής 

Τηλ. 210-3398230,231 

email: isokratis@dsa.gr 
 

 

 

 

  

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), αφού έλαβε υπόψη του: τον Κανονισμό 

Προμηθειών του, την από 30/2/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις 

ανάγκες της υπηρεσίας. 

  



 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Διαγωνισμό χορηγίας , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. για το 

έργο 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 25.000 

ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΡΤΕΣ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον ανάδοχο. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι 

την 15-3-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του ΔΣΑ, οδός 

Ακαδημίας αρ. 60- ΤΚ 10679 Αθήνα (Τμήμα Πρωτοκόλλου 2ος όροφος). 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Δε 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται 

για μέρος μόνο της προσφερόμενης λύσης.  

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΔΣΑ (αίθουσα ΤΑΚΗ ΠΑΠΠΑ) στις 

15-3-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 το μεσημέρι. 

 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως 

αυτοί αναλύονται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ αυτής και τις διατάξεις του 



 

Κανονισμού Προμηθειών του ΔΣΑ που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ 

,ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η διακήρυξη 

αυτή θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dsa.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Δικαίωμα συμμετοχής 

 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω 

φυσικών ή νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή 

κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί 

είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν 

της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

Στην προσφορά της Ένωσης /Κοινοπραξίας θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως 

το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους. Επίσης πρέπει να υποβάλλεται με την 

προσφορά και το ισχύον συμφωνητικό σύστασης. 

1.2.Κάθε συμμετέχων μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης/ Κοινοπραξίας, πρέπει: 

1.2.1. Να μην τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  

1.2.2. Να είναι φορολογικά ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και 

ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

1.2.3. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 

της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

(21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 

αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 



 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),  

στ) απάτη (386-388 Π.Κ.),  

ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.),  

η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  

θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),  

ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  

ια) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει εταιρική μορφή, οι πιο πάνω προϋποθέσεις 

πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων 

(ΟΕ), ετερόρρυθμων (ΕΕ) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και για τον 

πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή και τους τυχόν άλλους νομίμους 

εκπροσώπους της, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ). 

1.2.4. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει εταιρική μορφή, η εταιρία πρέπει 

επιπλέον να μην τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, 

διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση που δημιουργεί αμφιβολίες, ως 

προς τη φερεγγυότητα και την οικονομική ευρωστία της, καθώς επίσης να μην τελεί 

σε διαδικασία κήρυξής της σε μία από τις προαναφερόμενες καταστάσεις. 

1.2.5. Ο διαγωνιζόμενος να μην έχει αποκλεισθεί από συμμετοχή σε δημόσιους 

διαγωνισμούς. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, από Ένωση/ 

Κοινοπραξία, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους 

συμμετέχοντες ξεχωριστά στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού 

έστω και για έναν συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται από πιστοποιητικά που 

εκδίδονται από αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές. Τα πιστοποιητικά αυτά θα 

υποβληθούν στον ΔΣΑ από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθούν 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρούσα 

διακήρυξη.  

 



 

2. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. 

 

2.1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν μέσω 

του νομίμου εκπροσώπου τους, ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ιδιοχείρως ή 

αποστέλλοντας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier στον ΔΣΑ, τις 

προσφορές τους, έως και την ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. Οι 

προσφορές θα αφορούν, επί ποινή αποκλεισμού, στο σύνολο της προμήθειας. Οι 

προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 

συμμετοχή τους. Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 

2.2 Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην 

Ελληνική Γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες 

διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Θα πρέπει να είναι με τα ίδια 

στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογεγραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Αν 

υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. πρέπει αυτές να μονογράφονται από τον 

συμμετέχοντα. Η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις 

προσθήκες κλπ και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση 

της προσφοράς. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμηση και υπογραφή 

του νόμιμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος σε κάθε φύλλο τους. Εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 2.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του συμμετέχοντος 

και να γράφει ευκρινώς και τις παρακάτω ενδείξεις: 



 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 25.000 ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 15-3-2018 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

Δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»), ήτοι: 

2.3.1 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: στον οποίο θα 

περιλαμβάνονται τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά 

και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων καθώς και η τεχνική προσφορά του.  

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 

α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, ήτοι επικυρωμένο αντίγραφο 

του ισχύοντος καταστατικού και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί το 

καταστατικό ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ). Επικυρωμένα 

αντίγραφα του καταστατικού και των τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ).Στοιχεία 

και έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του συμμετέχοντος στην οποία 

θα δηλώνεται ότι: 



 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο και όχι μέρος της 

προσφερόμενης λύσης. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε 

απόφαση του ΔΣΑ για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

 Σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσει στον ΔΣΑ τα πιστοποιητικά που 

αναφέρονται στον όρο 7 της παρούσας. 

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), του συμμετέχοντος, σχετικά με 

τα αναφερόμενα στους όρους 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3. 1.2.4 και 1.2.5. της παρούσας. Για 

τη συνδρομή των προϋποθέσεων του όρου 1.2.3. θα υποβάλλεται η ως άνω 

υπεύθυνη δήλωση, από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στον όρο αυτό. 

δ) Έγγραφο εκπροσώπησης εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με 

εκπρόσωπό του. 

2.3.2. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία, όλα τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος. Επίσης πρέπει να 

υποβληθεί και το ισχύον συμφωνητικό σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

2.3.3.Φάκελος «Τεχνική προσφορά»: Στον ως άνω φάκελο των δικαιολογητικών θα 

υπάρχει και η Τεχνική προσφορά, η οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 

σύμφωνη με το Παράρτημα Β της παρούσας και στην οποία θα δηλώνεται ρητά επί 

ποινή αποκλεισμού ότι γίνονται αποδεκτά τα αναγραφόμενα στο παράρτημα Β της 

παρούσης. Η τεχνική προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο 

ανάδοχο. 

 

2.3.4. Φάκελος «Oικονομική προσφορά»: ο οποίος θα πρέπει να περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού το Παράρτημα Γ της παρούσας, συμπληρωμένο με ευκρίνεια: 

 Την συνολική αμοιβή χωρίς ΦΠΑ  

 Την συνολική αξία ΦΠΑ 

 Την συνολική αμοιβή με ΦΠΑ 

Στην οικονομική του προσφορά ο συμμετέχων θα πρέπει να αναφέρει τον χρόνο 

της ισχύος της προσφοράς του, που θα είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται 

στην παρούσα διακήρυξη.  

Σε περίπτωση που η προσφορά του συμμετέχοντος έχει χρονική διάρκεια 

μικρότερη της ζητούμενης από την διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  



 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας 

ισχύος της προσφοράς. 

 Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά 

και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο 

αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Προσφορές 

στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτονται. 

Η τιμή θα επιβαρύνεται μόνο με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ) ο οποίος θα βαρύνει τον ΔΣΑ. 

Επίσης προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

3. Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη σε κάθε φύλλο της και σε 

περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία από όλα τα μέλη 

της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

 

4. Ισχύς προσφορών. 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) 

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν ορίζει καθόλου χρόνο ισχύος, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των 

προσφορών ο ΔΣΑ θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, 

πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών, αναφορικά με την 

αποδοχή παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και μετά τη λήξη 

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

 

5. Χρόνος και τόπος παράδοσης.  

 

Οι εφαρμογές θα αναπτυχθούν στο πληροφοριακό Σύστημα του «ΙΣΟΚΡΑΤΗ».Ο 

κώδικας σε πηγαία μορφή θα παραδοθεί στις υπηρεσίες του ΔΣΑ από τις οποίες θα 

γίνεται και η συντήρησή του. Τέλος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να βρίσκεται 

σε κατάσταση πλήρους παραγωγικής λειτουργίας σε χρονικό διάστημα τριών (3) 

μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης. 

 

  



 

6. Επιλογή Αναδόχου – Κατακύρωση Διαγωνισμού 

 

6.1. 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: 

- Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές 

δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

- 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. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και 

τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο 

όργανο του Δ.Σ.Α. σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

6.2 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών 

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

Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές 

κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης» 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 100 έως 120 βαθμούς 

(ΣτΕ 2573/2009). 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 



 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι 

όροι] απαιτήσεις, 

-  αυξάνεται έως 120 (ΣτΕ 2573/2009) όταν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της 

διακήρυξης, τόσο οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] όσο και οι λοιπές απαιτήσεις, 

και υπερκαλύπτονται κάποιες από αυτές. 

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. 

 

6.3. Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 

καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Α. Υλοποίηση Έργου (Mεθοδολογία – Χρονοδιάγραμμα 

Επεκτασιμότητα - Συμβατότητα) 

10% 

Β. Χαρακτηριστικά Προσφερόμενης Λύσης 55% 

B.1 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση - Χαρακτηριστικά 

κάρτας και ασφαλείας 

40% 

Β.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου (από έναρξη έως 

και την οριστική παραλαβή) 

15% 

Γ. Προσφερόμενες Υπηρεσίες 35% 

Γ.1 Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργου 30% 

 Εκπαίδευση 5% 

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

6.4. Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για το 

Έργο, χωρίς ΦΠΑ όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψηφίου Αναδόχου.  

Διευκρινίζεται ότι: 



 

Το τυχόν κόστος των ετών της Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας μετά την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου δεν περιλαμβάνεται στον επιλέξιμο 

προϋπολογισμό του Έργου.  

6.5 Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

θα γίνει στον συμμετέχοντα- που πληροί τους όρους της διακήρυξης ως προς τα 

δικαιολογητικά και η τεχνική του προσφορά έγινε αποδεκτή- και ο οποίος 

προσέφερε τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το 

σύνολο της προμήθειας με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΣΑ, μετά από 

σχετική εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού. 

 

6.6 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του ΔΣΑ, να υποβάλει 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές, 

τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι τα 

πρόσωπα που ορίζονται στον όρο 1.1 δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που 

αναφέρονται στον όρο1.2.3. της παρούσας, με αμετάκλητη απόφαση.  

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί στις καταστάσεις που αναφέρονται στους 

όρους1.2.1 και 1.2.4.της παρούσας. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την προσκόμισή του είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού από δημόσιους διαγωνισμούς. 

6.7 Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να αποστείλει 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την υπογραφή της σύμβασης, ο ΔΣΑ μπορεί να 

τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο 

κατά σειρά κατάταξης. 

6.8 Ο ΔΣΑ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να 

την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 



 

διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ 

αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

 

7. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης – Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

 

7.1 Μεταξύ του ΔΣΑ και του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο 

υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή 

σχεδίων σύμβασης από τους συμμετέχοντες μαζί με τις προσφορές τους δεν 

δημιουργεί καμία δέσμευση για τον ΔΣΑ. 

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε 

αποδεκτή κατά την κατακύρωση. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, 

εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά 

από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη 

κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η προσφορά του 

Αναδόχου. 

7.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται, να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, και ο ΔΣΑ μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της 

προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο πιστωτικό 

ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού 

πέντε χιλιάδων (5.000) πλέον Φ.Π.Α 24%. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί 

προ ή έως την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) μήνα μετά την 

ημερομηνία παράδοσης του είδους. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη 

ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από 

επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της 

ξενόγλωσσης διατύπωσης. 



 

Σε περίπτωση Ένωσης /Κοινοπραξίας θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση 

καλής εκτέλεσης ότι αυτή καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, 

αλληλεγγύως. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο 

μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση. Εναλλακτικώς, η παραπάνω εγγύηση για την καλή εκτέλεση δύναται 

να δοθεί και με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στο ταμείο του ΔΣΑ, εκδιδομένου 

προς τούτο αντίστοιχου αποδεικτικού καταβολής, στο οποίο θα αναγράφονται τα 

στοιχεία της σύμβασης στην οποία αφορά, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 του 

Κανονισμού Προμηθειών του ΔΣΑ. Για την ως άνω εγγύηση ισχύουν αναλόγως οι 

προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου για την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί 

σε καταγγελία της σύμβασης ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη 

ζημία, και να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η ως άνω εγγυητική επιστολή πρέπει να αναφέρει ρητά ότι εκδίδεται με δικαιούχο 

τον ΔΣΑ ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου. 

Η ως άνω εγγύηση «Καλής Εκτέλεσης» καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και 

κάθε απαίτηση του ΔΣΑ κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. 

7.3. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή κατά 

τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο ΔΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής.  

7.4.Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη 

γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και 

των αντιστοίχων κινδύνων. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας 

εκτέλεσης του Έργου που αναλαμβάνει. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την 

εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και 

αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική 

έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της 

προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν 

διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση. 

 



 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι 

την παραλαβή του. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από 

οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη του Αναδόχου. Ευθύνεται παράλληλα και για όποια ουσιώδη ή 

επουσιώδη φανερά ή κρυμμένα τυχόν ελαττώματα, τόσο κατά το χρόνο παράδοσης 

του Έργου όσο και μεταγενέστερα. Επίσης εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και 

συμβατότητα των συμφωνημένων ιδιοτήτων του Έργου, όπως αυτές καθορίστηκαν 

με βάση την τεχνική του προσφορά. 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 

Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 

καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 

λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου 

ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωση της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 

  



 

8. Καταγγελία και Λύση της Σύμβασης 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

- O Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 

παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

- Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 

- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί 

ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

 

9. Θέση της σύμβασης σε ισχύ 

 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

10. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης 

 

1.Τυχόν τροποποιήσεις των όρων της παρούσας είναι δυνατόν να γίνουν μόνο μετά 

από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Καμία τροποποίηση, διαγραφή, 

προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας 

σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις 

υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλόμενων μερών. 

2.Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στο πλαίσιο της παρούσας 

σύμβασης και εφόσον έχει προηγηθεί διάλογος με τον Ανάδοχο, να ζητήσει 

οποιαδήποτε αναθεώρηση ή τροποποίηση του χρονοπρογραμματισμού και του 

τρόπου υλοποίησης του Έργου. Από τις ανωτέρω αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις 

δεν πρέπει να προκύπτουν συντμήσεις του συνολικού χρόνου, για τους οποίους 

δεσμεύεται ο Ανάδοχος με την παρούσα σύμβαση. 

3.Σε περίπτωση ανάγκης μονομερούς τροποποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, 

που δημιουργεί ταυτόχρονα απαίτηση για υπέρβαση του αποτιμώμενου κόστους 

θα γίνονται προσαρτήματα που θα υπογράφονται και από τα δύο μέρη και θα 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, ο δε Ανάδοχος λαμβάνει 

τόσο πρόσθετο χρονικό διάστημα για την αποπεράτωση του Έργου όσο 

αποδεικνύει ότι απαιτείται λόγω της τροποποίησης. 

 

  



 

11.Παραλαβή 

 

Η παραλαβή της υπό προμήθεια εφαρμογής θα γίνει στα γραφεία του ΔΣΑ ( 

Ακαδημίας 60 –Αθήνα ) από την επιτροπή παραλαβής που θα υποδείξει εγγράφως ο 

ΔΣΑ στον ανάδοχο.  

 

12.Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού- Πληροφορίες  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη από τα γραφεία του 

ΔΣΑ (οδός Ακαδημίας αρ. 60, ΤΚ 10679,Αθήνα), μετά από την υποβολή σχετικής 

αίτησης στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail). 

 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που 

παραλαμβάνουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 

γνωρίσουν εγγράφως στον ΔΣΑ προκειμένου να λάβουν νέο πλήρες αντίγραφο.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του ΔΣΑ σχετικά με 

τους όρους του Διαγωνισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΡΤΕΣ  

 

Α.1 ΠεριβάλλοντουΈργου 

 

Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 

 

Ο ΔΣΑ, αξιοποιώντας τις νέες υπολογιστικές υποδομές της, έχει σχεδιάσει και 

αναπτύξει κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διαχείριση ενιαίας δικηγορικής 

ταυτότητας, σε μορφή πλαστικής κάρτας, που αφορά στους Δικηγόρους μέλη του. 

 

Πρόκειται για την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών απόκτησης δικηγορικής 

ταυτότητας, η οποία υποστηρίζει πολλαπλές παροχές και προνόμια, 

δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας 

καθίσταται απόλυτα λειτουργικό για τα μέλη του ΔΣΑ και ενισχύει την αξιοπιστία 

και διαφάνεια. 

 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 25.000 ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΡΤΕΣ» 

αποτελεί, εν συντομία, η παραγωγή των καρτών, η φυσική προσωποποίησή τους, η 

συσκευασία τους, η μεταφορά τους μέχρι τα σημεία παράδοσης του υποψηφίου 

αναδόχου, η παράδοσή τους στους δικαιούχους και η χρηματοδότηση των 

λειτουργικών εξόδων του γραφείου αρωγής χρηστών του έργου, καθ’ όλη τη 

διάρκεια των τεσσάρων (4)ετών2018-2022. 

Ο προϋπολογισμός του έργου θα καλυφθεί σε είδος (παραγωγή και παράδοση  

δικηγορικών ταυτοτήτων) και σε χρήμα (λειτουργικά έξοδα γραφείου αρωγής 

χρηστών) από τον Ανάδοχο (Χορηγό) του έργου. 

 

Α.1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης 

 

O Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως 

και οι συνολικά 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι της Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 89 του 

Νόμου 4194/2013 ΦΕΚ Α 208 27/09/2013 (Κώδικας Δικηγόρων),υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ). 

Ο ΔΣΑ έχει 22.000 μέλη (δικηγόρους), 25μελές εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, 

απασχολεί 140 υπαλλήλους από τα μέλη του αλλά και εκτός αυτών, και 

συνεργάζεται με φορείς και ειδικούς επιστήμονες. Ο Πρόεδρός του είναι 



 

ταυτόχρονα και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με 

σύνολο 42.500 μελών-δικηγόρων, απασχολώντας συνολικά 400 Υπαλλήλους. 

"Οι δικηγόροι που είναι διορισμένοι στην Περιφέρεια κάθε Πρωτοδικείου και 

ασκούν νόμιμα το λειτούργημά τους σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αποτελούν τον 

Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο είναι υποχρεωτικά μέλη." Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι 

έχουν τη θεσμοθετημένη αρμοδιότητα της ετήσιας ανανέωσης και πιστοποίησης 

της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος των δικηγόρων-μελών τους, η οποία είναι 

απαραίτητη για την άσκηση του Δικηγορικού λειτουργήματος. (Δικηγορική 

Ταυτότητα). 

Η Δικηγορική Ταυτότητα εκδίδεται με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του 

Δικηγόρου. 

Η πιστοποίηση της ιδιότητας του Δικηγόρου-μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου από 

τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο στηρίζεται στην παρακολούθηση και καταγραφή των 

υπηρεσιακών του μεταβολών, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η αρμοδιότητα και η 

κανονικότητα των ενεργειών κατά την άσκηση του λειτουργήματός του σε 

πραγματικό χρόνο. 

Ο Δικηγόρος είναι συλλειτουργός της Δικαιοσύνης και η παρουσία του σε όλες τις 

διαδικασίες και τα στάδια της απονομής της Δικαιοσύνης είναι υποχρεωτική και 

θεσμοθετημένη. Εισαγωγικά Δικόγραφα, Προτάσεις, Αιτήσεις για Διαδικαστικές 

Πράξεις φέρουν την υπογραφή του Δικηγόρου, ο οποίος είναι πιστοποιημένος από 

τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, και αποτελούν στοιχείο εγκυρότητας. 

Ο πολίτης προσφεύγει στη Δικαιοσύνη όχι μόνος του (εκτός ελαχίστων 

περιπτώσεων), αλλά θεσμικά μέσω του Νομικού παραστάτη – Υπερασπιστή 

Δικηγόρου, η θέση του οποίου είναι θεμελιώδης, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία 

για την απονομή της Δικαιοσύνης.  

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, ως ΝΠΔΔ και θεσμοθετημένα όργανα, είναι και φορείς 

άσκησης πολιτικής. Διενεργούν συναλλαγές με Πολίτες και Επιχειρήσεις, 

εισπράττουν και αποδίδουν πόρους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των 

Ασφαλιστικών Ταμείων, των εσόδων του Δημοσίου, καθώς και στην καταπολέμηση 

της Εισφοροδιαφυγής και Φοροδιαφυγής.  

Η κοινωνική αποστολή του δικηγορικού λειτουργήματος κατέστησε τους 

δικηγόρους, και κατ' επέκταση τους Δικηγορικούς Συλλόγους, βασικούς πυλώνες 

της Δικαιοσύνης, για την απονομή της οποίας η θέση τους είναι θεμελιώδης, 

ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία. 

 

Α.1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

 

Το Δ.Σ. του ΔΣΑ αποφασίζει ως αποφασιστικό όργανο τη διενέργεια ενός 

διαγωνισμού και συστήνει την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών 

του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του 

Διαγωνισμού εισηγείται μέσω του Προέδρου προς το Δ.Σ. για κάθε στάδιο του 



 

διαγωνισμού και τα πρακτικά της εγκρίνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. Ανάλογα με το 

διαγωνισμό, μπορεί κατά την διενέργεια να εμπλακεί και η Επιτροπή 

Ενστάσεων/Προσφυγών, η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. μέσω του Προέδρου του Δ.Σ. 

με πρακτικό της, την απάντηση σε κάθε πιθανή ένσταση/προσφυγή και το Δ.Σ. 

αποφασίζει ανάλογα. Η απόφαση επιλογής του Αναδόχου θα ληφθεί από το Δ.Σ., 

κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του 

Διαγωνισμού με αιτιολογημένη γνωμοδότηση. 

 

Μετά την κατακύρωση του έργου, συστήνεται από το Δ.Σ. του ΔΣΑ η Επιτροπή 

Παρακολούθησης/Παραλαβής του Έργου, η οποία παρακολουθεί και 

παραλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται. Η επιτροπή αυτή λειτουργεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και συντάσσει 

τα απαιτούμενα πρακτικά παραλαβής. Σε περίπτωση που η εξέλιξη του φυσικού 

αντικειμένου δεν ανταποκρίνεται στα οριζόμενα στη σύμβαση για λόγους που 

αφορούν το ΔΣΑ., τον Ανάδοχο ή και κανέναν από τους δύο, η αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης/Παραλαβής του Έργου ενημερώνει το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει 

για τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα στη 

σύμβαση. 

 

Α.1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 

 

ΟΠΣ Ολομέλειας «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – 

ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάχθηκε η πράξη με τίτλο "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" (Οργάνωση Μητρώου, παρακολούθηση διοικητικών 

μεταβολών των Δικηγόρων, Ταυτοποίηση Δικηγόρου, αλλά και ηλεκτρονική έκδοση 

γραμματίων, Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφου, Αποϋλοποίηση Ενσήμων, 

Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, Παρακρατήσεις Εισφορών), αποτελώντας πράξη 

ιδιαίτερης σημασίας και προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων της 

Δικαιοσύνης. 

Αποτελεί έργο αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο την 

εξυπηρέτηση του Δικηγόρου, του Νομικού, του Πολίτη, την υποστήριξη της 

πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών, την 

ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη 

πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την απλοποίηση και την επιτάχυνση των 

διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης. Στα βασικά Αντικείμενα του έργου 

περιλαμβάνονται: 

Ταυτοποίηση του Δικηγόρου – Δ.Ε.  

Ετήσιες Δηλώσεις, Ετήσιες Συνδρομές 



 

Υπολογισμός Οικονομικών επιβαρύνσεων. 

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. 

Αποϋλοποίηση Ενσήμων. 

Ηλεκτρονική είσπραξη. 

Ηλεκτρονική έκδοση γραμματίων προκαταβολής εισφορών. 

Ηλεκτρονική έκδοση Αποϋλοποιημένων Ενσήμων. 

Αμφίδρομη Επικοινωνία Δικηγόρου με τον Σύλλογό του. 

Διαβίβαση των απαιτούμενων νομιμοποιητικών στοιχείων στο αρμόδιο δικαστήριο. 

Επιμερισμός και απόδοση των ποσών στους δικαιούχους φορείς. 

Έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων σε κάθε εμπλεκόμενο. 

Δημιουργία Καρτέλας (Φορολογικής, Ασφαλιστικής) για κάθε εμπλεκόμενο Φυσικό 

ή Νομικό Πρόσωπο. 

Οι Δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στις εισπράξεις που τους 

αφορούν για κάθε συναλλαγή. 

Τα δικαστήρια έχουν πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν για το 

δικαστήριό τους, σύμφωνα με την παρ. ε του άρθρου 2 του ΠΔ 40/2013 ΦΕΚ Α΄ 75 

2013) 

Ηλεκτρονική Έκδοση ενσήμων που αφορούν την ηλεκτρονική χαρτοσήμανση των 

εγγράφων. 

Αναγνώριση της ταυτότητας του δικηγόρου, της αρμοδιότητας και του ρόλου του, 

αλλά και έλεγχος σχετικά με τα κωλύματα και το ασυμβίβαστο, και αντίστοιχη 

ενημέρωση του Δικαστηρίου για την Υποβολή Δικογράφων - Αιτήσεων κ.λπ. 

Έκδοση γραμματίων και βεβαιώσεων Νομικής Βοήθειας. 

Πολυκαναλική Ηλεκτρονική Ενημέρωση των Δικηγόρων. 

Έκδοση Ψηφιακών Υπογραφών, αφού ο ΔΣΑ ως αρχή Εγγραφής έχει τη δυνατότητα 

να εκδίδει Ψηφιακές Υπογραφές σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Πιστοποίησης 

(ήδη έχει ενεργοποιήσει περίπου 3.700 ψηφιακές υπογραφές). 

 

Α.2 Αντικείμενο, Στόχοι και Οφέλη 

 

Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου 

 

Ο ΔΣΑ, αξιοποιώντας τις νέες υπολογιστικές υποδομές της, έχει σχεδιάσει και 

αναπτύξει κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διαχείριση ενιαίας δικηγορικής 

ταυτότητας, σε μορφή πλαστικής κάρτας, που αφορά στους Δικηγόρους μέλη του. 

Πρόκειται για την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών απόκτησης δικηγορικής 

ταυτότητας, η οποία υποστηρίζει πολλαπλές παροχές και προνόμια, 

δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας 

καθίσταται απόλυτα λειτουργικό για τα μέλη του ΔΣΑ και ενισχύει την αξιοπιστία 

και διαφάνεια. 

 



 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 25.000 ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΡΤΕΣ» 

αποτελεί, εν συντομία, η παραγωγή των καρτών, η φυσική προσωποποίησή τους, η 

συσκευασία τους, η μεταφορά τους μέχρι τα σημεία παράδοσης του υποψηφίου 

αναδόχου και η παράδοσή τους στους δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια των 

τεσσάρων (4)ετών2018-2022. 

Ο προϋπολογισμός του έργου θα καλυφθεί σε είδος (παραγωγή και παράδοση  

δικηγορικών ταυτοτήτων) από τον Ανάδοχο (Χορηγό) του έργου. 

 

Ειδικότερα: 

O ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση παραγωγή των Δικηγορικών ταυτοτήτων 

και την παράδοσή τους στους Δικηγόρους (δικαιούχους) 

Προϋπολογίζεται, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΔΣΑ, ότι θα απαιτηθούν 

περίπου 25.000 Δικηγορικές ταυτότητες των μελών του σε μορφή πλαστικής 

κάρτας για κάθε έτος. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι θα μεριμνά για την παράδοση των 

καρτών στους δικαιούχους μέσω των σημείων παράδοσής του, από τα γραφεία του 

Δικηγορικού Συλλόγου ή αποστολή στο γραφείο του, εντός μίας βδομάδας από την 

πληρωμή της ετήσιας συνδρομής 

 

Ο ανάδοχος θα  αναλάβει την υποχρέωση να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες 

κάρτες δικηγόρων, για τις οποίες θα δηλωθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο η απώλειά 

τους, έως του ποσοστού του 10% επί του συνολικού αριθμού των καρτών, που θα 

εκδοθούν. 

 

Η διάρκεια του έργου θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 

τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. 

 

Α.2.2 Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα Οφέλη 

 

Πρόκειται για την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών απόκτησης Δικηγορικής 

ταυτότητας ,η οποία υποστηρίζει πολλαπλές παροχές και προνόμια, 

δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας 

καθίσταται απόλυτα λειτουργικό για τα μέλη του ΔΣΑ και ενισχύει την αξιοπιστία 

και διαφάνεια. Χαρακτηριστικά αυτής της δράσης είναι: 

 

 Οικονομία κλίμακας. 

 Η κάρτα αξιοποιείται για τη φυσική και ηλεκτρονική πιστοποίηση της 

ταυτότητας και της ιδιότητας του δικηγόρου. 

 Η ταυτότητα παράγεται με χαρακτηριστικά υψηλής ασφάλειας, που 

αποκλείουν την πλαστογράφησή της. 



 

 Αναλόγως με τον κάθε δικαιούχο, η ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

ως  μέσο πρόσβασης για ποικιλία δικηγορικών υπηρεσιών, όπως η 

βιβλιοθήκη, η πρόσβαση σε δικαστήρια και άλλους φορείς, η χρήση χώρων 

στάθμευσης, κλπ. 

 

Τα αναμενόμενα οφέλη είναι: 

 

 Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης Δικηγορικών 

ταυτοτήτων. 

 Ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού φόρτου στα αρμόδια γραφεία του ΔΣΑ. 

 Εκσυγχρονισμός του τρόπου παροχής δικηγορικών ταυτοτήτων 

 

 

Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

 

Α.3.1 Προδιαγραφές Δικηγορικής Ταυτότητας 

Οι προδιαγραφές της δικηγορικής ταυτότητας χωρίζονται στις παρακάτω τέσσερις 

(4) κατηγορίες: 

 Προδιαγραφές σώματος της κάρτας 

 Προδιαγραφές εκτύπωσης σώματος κάρτας 

 Προδιαγραφές φυσικής ασφάλειας 

 Προδιαγραφές φυσικής προσωποποίησης 

 

Α.3.1.1 Προδιαγραφές σώματος της κάρτας 

Το σώμα της κάρτας που θα αποτελεί την δικηγορική ταυτότητα θα πρέπει με 

ποινή αποκλεισμού, να πληροί τις εξής προδιαγραφές: 

 Διαστάσεις κάρτας κατά ISO/IEC 7810 τύπος ID-1: 

Μήκος:85,60χιλ(3.370")+/- 0,1%  

Πλάτος: 53,98χιλ(2.125")+/- 0,1%  

Πάχος:0,76χιλ(0,030")+/-10% 

 Να υπάρχουν στρογγυλεμένες γωνίες κατά ISO/IEC 7810 τύπος ID-1 

 Υλικό κάρτας: PVC,PC 

 Η κάρτα θα είναι κατασκευασμένη από 4 ή 5 στρώματα του ίδιου υλικού 

(τεχνική multi layer lamination, Σχήμα1) 

 Όλα τα στρώματα της κάρτας (4 ή 5) θα πρέπει να έχουν ακριβώς τις ίδιες 

διαστάσεις σε μήκος και πλάτος. 

 Για όλο το σώμα (δηλ. τα στρώματα) της κάρτας αποκλείεται η χρήση άλλου 

υλικού πέραν των PVC,PC. 

 

 



 

 
Σχήμα1:Κατασκευήκαρτών4/5στρωμάτων 

 

 

Α.3.1.2 Προδιαγραφές εκτύπωσης σώματος κάρτας 

 

Οι 2 όψεις του σώματος της κάρτας (μη διάφανα εσωτερικά στρώματα) θα είναι 

εκτυπωμένες σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές με ποινή αποκλεισμού: 

o Οι μακέτες των Δικηγορικών ταυτοτήτων, οι οποίες θα σχεδιαστούν με 

έξοδα του αναδόχου ύστερα από τις υποδείξεις και σε συνεργασία με το 

ΔΣΑ. 

o Η εκτύπωση των Δικηγορικών ταυτοτήτων θα είναι έγχρωμη (4χρωμία) και 

στις δύο όψεις τους (δηλ. η κάθε εξωτερική πλευρά των2εσωτερικών μη 

διάφανων στρωμάτων). 

 

 

Α.3.1.3 Προδιαγραφές φυσικής ασφάλειας 

 

Προκειμένου η κάρτα να παρέχει ένα ικανοποιητικό βαθμό ασφαλείας ως προς την 

αποφυγή δημιουργίας αντιγράφων της ή πλαστών καρτών , θα υπάρχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά ασφαλείας με ποινή αποκλεισμού: 

o Θα πρέπει επί του σώματος της κάρτας στη μία όψη (σε ένα από τα δύο 

εξωτερικά διάφανα στρώματα, το οποίο θα υποδειχθεί από το ΔΣΑ) να υπάρχει 

τρισδιάστατο επιμεταλλωμένο ολόγραμμα διαστάσεων 20χιλX15χιλ. Τα 

πνευματικά δικαιώματα του ολογράμματος που θα χρησιμοποιηθεί έχουν 

κατοχυρωθεί από το ΔΣΑ. 

o  Θα πρέπει επί του σώματος της κάρτας στην μια όψη (σε ένα από τα δύο 

εξωτερικά διάφανα στρώματα, το οποίο θα υποδειχθεί από το ΔΣΑ.) να 

υπάρχει το λογότυπο του ΔΣΑ εκτυπωμένο με αόρατη μελάνη (UV). Στην όψη 



 

αυτή, μετά την εκτύπωση της αόρατης μελάνης και πάνω σε αυτήν, θα πρέπει 

να εφαρμόζεται διάφανο βερνίκι προστασίας (protective varnish) για την 

προστασία της αόρατης μελάνης. 

o Θα πρέπει επί του σώματος της κάρτας στην μια όψη (σε ένα από τα δύο 

εξωτερικά διάφανα στρώματα, το οποίο θα υποδειχθεί από το ΔΣΑ.) να 

υπάρχει χαραγμένος με ακτίνα laser ο μοναδικός ενιαίος αριθμός της 

μητρώου της Δικηγορικής ταυτότητας του δικαιούχου. 

 

 

Α.3.1.4 Προδιαγραφές φυσικής προσωποποίησης 

 

Κάθε δικηγορική ταυτότητα θα είναι προσωποποιημένη και θα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω στοιχεία (μεταβλητά στοιχεία) με ποινή αποκλεισμού κατανεμημένα 

στις δύο όψεις της κάρτας ύστερα από υπόδειξη του ΔΣΑ. 

 Λογότυπο ΔΣΑ 

 Η φράση «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» και «LAYERCARD» 

 Έγχρωμη φωτογραφία του δικαιούχου. Η φωτογραφία του δικαιούχου θα 

παραδίδεται στον ανάδοχο έτοιμη προς εκτύπωση χωρίς να απαιτείται περαιτέρω 

επεξεργασία. Διαστάσεις από 20mmX20mmέως 35mmX 35mm, ανάλυση 300dpi. 

 Μοναδικός αριθμός Δικηγορικής ταυτότητας. 

 Ονοματεπώνυμο δικαιούχου. 

 Ιδιότητα δικαιούχου (Προαγωγές). 

 Χρωματική κωδικοποίηση της ιδιότητας του δικαιούχου. 

 Ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας. 

 Ημερομηνία λήξης Δικηγορικής Ταυτότητας. 

 Την Υπογραφή και ονοματεπώνυμο του Προέδρου του ΔΣΑ. 

 Ο μοναδικός αριθμός της δικηγορικής ταυτότητας σε μορφή γραμμωτού 

κώδικα (barcode) τύπου CODE128C και σε μορφή QRCode. 

 Κ.λπ. 

 

 

Α.3.2 Προδιαγραφές Συσκευασίας–Μεταφοράς–Παράδοσης Δικηγορικής 

Ταυτότητας 

 

Λόγω της ύπαρξης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δικηγόρων, ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να τοποθετεί την 

δικηγορική ταυτότητα, μαζί με το συνοδευτικό έντυπο, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, τον οποίο θα αποσφραγίζει ο δικαιούχος δικηγόρος. Προκειμένου να 

γίνεται η ταυτοποίηση των δικαιούχων (κατά την παράδοση των φακέλων), οι 



 

φάκελοι θα διαθέτουν διάφανο «παράθυρο» μέσα από το οποίο θα φαίνονται τα 

απαραίτητα για την παράδοση στοιχεία. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παραδίδει τις δικηγορικές 

ταυτότητες στους δικαιούχους από τα γραφεία του ΔΣΑ ή στο γραφείο του 

ανάλογα με την επιλογή του Δικηγόρου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥΕΝΤΥΠΟΥ 

 

Το συνοδευτικό έντυπο θα πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές με ποινή 

αποκλεισμού: 

o Φυσικά χαρακτηριστικά: 

o Μέγεθος εντύπου: χαρτί  Α4 (297χιλX210χιλ) 

o Βάρος/Τύπος χαρτιού: Γραφής λευκό 80- 110γρ/τ.μ. 

o Το έντυπο αυτό θα είναι προσωποποιημένο στα στοιχεία του αποδέκτη, 

κατά τα λοιπά θα είναι κοινό για όλους τους δικαιούχους. 

o Η μακέτα του εντύπου θα σχεδιαστεί με έξοδα του αναδόχου ύστερα από 

τις υποδείξεις και σε συνεργασία με τον ΔΣΑ. 

o Η εκτύπωση του εντύπου θα είναι ασπρόμαυρη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 

Ο φάκελος που θα περιλαμβάνει την δικηγορική ταυτότητα και το συνοδευτικό 

έντυπο θα είναι συμβατικός φάκελος με διαφανές παράθυρο με τις εξής 

προδιαγραφές με ποινή αποκλεισμού: 

o Βάρος/Τύπος χαρτιού: Γραφής λευκό 90- 110γρ/τ.μ. 

o Διαστάσεις φακέλου: Από115mmX230mm έως 165mmX 230mm 

o Διαστάσεις παραθύρου: Από 40mmx 83mm έως 60mmX 180mm 

 

Στο παράθυρο θα εμφανίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου και τα απαραίτητα 

στοιχεία για την παράδοση. 

 

Α.3.3 Προδιαγραφές επανέκδοσης δικηγορικής ταυτότητας με υπαιτιότητα του 

δικαιούχου 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει την διαδικασία επανέκδοσης καθώς και τον 

αριθμό επανεκδόσεων που θα παρέχει δωρεάν και το κόστος για τις υπόλοιπες 

επανεκδόσεις.  

  

Α.3.4 Απαιτήσεις Ασφάλειας–Προσωπικά Δεδομένα 

Επιπλέον, λόγω του ότι στο συγκεκριμένο έργο πραγματοποιείται διαχείριση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ανάδοχος, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει 



 

να έχει τη δυνατότητα, την οργανωτική δομή και την τεχνική υποδομή να τηρεί τα 

προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος2472/1997) και από την πολιτική ασφάλειας του 

ΔΣΑ. 

 

Α.3.5 Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις, Παραδοτέα Έργου 

 

Το έργο που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη αφορά στην παραγωγή των 

δικηγορικών ταυτοτήτων όλων των μελών του ΔΣΑ για τα έτη 2018-21. Ως εκ 

τούτου, το έργο εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό της εταιρείας για την 

ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών οι οποίες αλληλεπιδρούν με σκοπό την 

κάλυψη των αναγκών της δικηγορικής κοινότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, το παρόν 

έργο έρχεται να συμπληρώσει άλλες δράσεις, προηγμένες υπηρεσίες 

αυθεντικοποίησης, ενοποιημένες υπηρεσίες των δικηγόρων, κλπ. 

 

Σε ότι αναφορά το παρόν έργο, η προετοιμασία, παραγωγή και παράδοση των 

δικηγορικών ταυτοτήτων στους δικηγόρους θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια τα 

οποία ισχύουν και εφαρμόζονται ως ακολούθως: 

1.Παραγωγή-Εκτύπωση-Δοκιμές αντοχής Δοκιμαστικών Δικηγορικών 

Ταυτοτήτων: Η Αναθέτουσα Αρχή θα εκτελέσει δοκιμές αποστολής δεδομένων 

προς παραγωγή δοκιμαστικών  δικηγορικών ταυτοτήτων, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της προκήρυξης. Σε αυτή τη φάση, η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες 

και θα ακολουθήσει τη 1ηφάση, ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιεί όλα τα 

στάδια παραγωγής και παράδοσης σε εικονικά ή πραγματικά πρόσωπα, με στόχο 

τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης όλων των διαδικασιών. Επίσης, σε αυτή τη 

φάση, οι δοκιμαστικές δικηγορικές ταυτότητες που θα παράγονται θα υπόκεινται 

σε δοκιμές συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και δοκιμές 

αντοχής. Οι κάρτες που θα παραχθούν σε αυτό το στάδιο θα είναι μέχρι 1.000 

(χίλιες) και το κόστος το επιβαρύνεται ο ανάδοχος. Μετά τη λήξη της παρούσας 

φάσης, οι δοκιμαστικές δικηγορικές ταυτότητες θα καταστραφούν, παρουσία 

εκπροσώπων του ΔΣΑ ή θα παραδοθούν στον ΔΣΑ. 

2.Παραγωγική Λειτουργία του Έργου: Η φάση αυτή αποτελεί την κύρια φάση του 

έργου, θα ξεκινήσει μετά τη1η φάση και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης. Κατά τη διάρκεια όλης της φάσης αυτής, ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα 

στοιχεία των δικηγορικών ταυτοτήτων προς παραγωγή, θα παράγει τις ταυτότητες 

και θα τις παραδίδει στους δικαιούχους όπως έχει οριστεί ανωτέρω. Οριστική 

Παραλαβή θα πραγματοποιηθεί αφού παραχθεί και παραδοθεί το σύνολο των 

δικηγορικών ταυτοτήτων που έχουν κ α τ α β ά λ ε ι  τ η ν  σ υ ν δ ρ ο μ ή  τ ο υ ς .  

Επίσης, κατά τη φάση αυτή και συγκεκριμένα κατά την πρώτη εβδομάδα του 



 

μηνός Μαρτίου κάθε έτους, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τη 

χορηγία του σε χρήμα. 

 

Α.3.6 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

 

 

Α/Α 

 

Τίτλος Οροσήμου 

Μήνας 

Επίτευξης 

Μέθοδος μέτρησης της 

επίτευξης 

1 Υπογραφή Σύμβασης Μ0 Ν/Α 

 

2 

Παραγωγή-Εκτύπωση-Δοκιμές 

αντοχή Δοκιμαστικών 

δικηγορικών Ταυτοτήτων 

 

Μ3 

Επιτυχής ολοκλήρωση 

δοκιμών παραγωγής-

εκτύπωσης-αντοχής 

3 Ολοκλήρωση Έργου Τέλος 

σύμβασης 

Παράδοση όλων των 

εγκεκριμένων καρτών και 

όλης της χορηγίας σε χρήμα 

Πίνακας3:Πίνακας Οροσήμων Έργου 

 

Α.4 Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών 

 

Α.4.1 Υπηρεσίες Εγγύησης Ποιότητας  δικηγορικών Ταυτοτήτων 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει με ποινή αποκλεισμού εγγύηση ποιότητας 

(διάρκεια ζωής) για το σύνολο των δικηγορικών ταυτοτήτων για τρία (3) έτη, από 

την ημερομηνία επιβεβαιωμένης παράδοσης της κάθε ταυτότητας στον αντίστοιχο 

δικαιούχο, με ποινή αποκλεισμού. 

Εάν, κατά τις διαδικασίες παραγωγής–παράδοσης ή κατά τη διάρκεια ζωής των  

δικηγορικών ταυτοτήτων γίνει αντιληπτό σφάλμα σε δικηγορική ταυτότητα που 

οφείλεται στις διαδικασίες παραγωγής–παράδοσης (π.χ. λάθος στα μεταβλητά 

στοιχεία, φθορά, κλπ), τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε δωρεάν 

αντικατάστασή της, μετά από ειδοποίηση από ΔΣΑ, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες. 

 

Α.4.2 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας Δικηγορικών Ταυτοτήτων 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να διεξάγει διαδικασίες 

ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών αντοχής σε μια (1) στις εκατό (100) Δικηγορικές 

ταυτότητες, κατά τη φάση παραγωγικής λειτουργίας του έργου. Οι δοκιμές αυτές 

θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO/IEC10373 και ο 



 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου 

και δοκιμών αντοχής που εφαρμόζει στην τεχνική προσφορά του. 

 

Οι αναφορές από τις παραπάνω δοκιμές θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΔΣΑ 

διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιούνται αυτές οι δοκιμές παρουσία 

εκπροσώπων του. Επίσης, ο ΔΣΑ. διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται τις 

εγκαταστάσεις του υποψηφίου αναδόχου και να επιβλέπει όποιο στάδιο της 

παραγωγής επιθυμεί. 

 

Α.4.3 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών παράδοσης 

 

Λόγω του σημαντικού ρόλου των δικηγορικών ταυτοτήτων στην άσκηση του 

δικηγορικού λειτουργήματος ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει με ποινή 

αποκλεισμού να μπορεί να αποδείξει ότι θα είναι σε   ανταποκριθεί 

επαρκώς(σύμφωνα με τους χρόνους που ορίζονται παρακάτω) στον μεγάλο όγκο 

των αιτήσεων από τους δικηγόρους. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τεκμηριωτικό υλικό για τα υλικά, πρώτες ύλες 

και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή (μάρκα, μοντέλο, 

δυνατότητες παραγωγής σε ποιότητα και ποσότητα, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.). 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί με ποινή αποκλεισμού τους εξής 

χρόνους απόκρισης (για κάθε δικηγορική ταυτότητα): 

 

 5 εργάσιμες ημέρες, οι οποίες ξεκινούν από την επόμενη εργάσιμη η μέρα 

από τη χρονική στιγμή της πληρωμής της ετήσιας συνδρομής και μέχρι τη 

μεταφορά-άφιξη της δικηγορικής ταυτότητας στο σημείο παράδοσης του 

αναδόχου και την ειδοποίηση του ΟΠΣ Ολομέλειας. Από τη στιγμή αυτή και 

μετά ο ΔΣΑ μπορεί να ενημερώσει το δικαιούχο να πάει να παραλάβει την 

δικηγορική του ταυτότητα από το σημείο παράδοσης. 

 

 

Α.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

 

Α.5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις του έργου θα 

πρέπει να προτείνει ακριβή μεθοδολογία υλοποίησής του, καθώς και μεθοδολογία 

παροχής εγγυημένης ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

 

Α.5.2 Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου 



 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο σε αριθμό και 

ικανότητες προσωπικό για την ανάληψη του έργου. Η ομάδα έργου θα πρέπει να 

αποτελείται τουλάχιστον και με ποινή αποκλεισμού από έναν (1) συντονιστή του 

έργου, έναν (1) υπεύθυνο παραγωγής (εκτύπωσης και προσωποποίησης), ένα (1) 

άτομο για τη διασφάλιση της ποιότητας και ένα(1) άτομο υπεύθυνος διασύνδεσης 

με το ΟΠΣ Ολομέλειας Ο ρόλος κάθε μέλους στο προτεινόμενο σχήμα διοίκησης 

έργου και το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψει θα πρέπει να περιγράφεται 

αναλυτικά. Επίσης θα πρέπει να δίδονται δεσμευτικοί για τον υποψήφιο χρόνοι 

απασχόλησης (διαθεσιμότητα/ανθρωπομήνες) κάθε μέλους της Ομάδας Έργου που 

θα ανταποκρίνονται πλήρως στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

 

Το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης του Έργου από κάθε υποψήφιο θα πρέπει να 

διασφαλίζει την αρτιότερη και ταχύτερη υλοποίηση του έργου. 

 

Α.5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

 

Η παρακολούθηση του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνει σύμφωνα με τη 

διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής του έργου όπως αυτό περιγράφεται 

στην διακήρυξη. 

 

Α.5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

 

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της πιθανούς 

κινδύνους για αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Παράμετροι 

που μπορούν να προκαλέσουν καθυστερημένη παράδοση των δικηγορικών ταυτοτήτων, 

δυσλειτουργίες κατά τη φάση δοκιμαστικών διασυνδέσεων κα ολοκλήρωσης των δοκιμών 

εκτύπωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία των προσφορών 

των υποψηφίων Αναδόχων του έργου. 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Διάρκεια Χορηγίας (4 ετής) ΕΤΗ  

Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργου ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ  

Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ  

  


