
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα 04/11/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.:29827 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ: 2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr     
              

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια ενεργητικού και 
παθητικού εξοπλισμού και εργασίες τοποθέτησης και παραμετροποίησης για επέκταση τηλεφωνικού 
κέντρου και επέκταση θέσεων εργασίας στο switch  με τα υλικά επεκτάσεων- καλωδιώσεις- 
δικτύωσης- κάθετης οπτικής και οριζόντιας καλωδίωσης κλπ για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας και 
Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας», με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια ενεργητικού και παθητικού 
εξοπλισμού και εργασίες τοποθέτησης και παραμετροποίησης για επέκταση τηλεφωνικού κέντρου και 
επέκταση θέσεων εργασίας στο switch  με τα υλικά επεκτάσεων- καλωδιώσεις- δικτύωσης- κάθετης 
οπτικής και οριζόντιας καλωδίωσης κλπ, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας και 

Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη 2014-2020», σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 28446/24-10-2020 
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1311/03-11-2020 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης.  

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.000,00€ με το Φ.Π.Α. (4.032,26€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
Α. ΤΜΗΜΑ 
Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία 

1)Ενεργητικός και παθητικός εξοπλισμός  
Προδιαγραφές  

 1x Απλή τηλεφωνική συσκευή  

 Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών επανάκλησης και ρύθμισης έντασης ήχου 

 3 επίπεδα αυξομείωσης ήχου κλήσης 

 4 επίπεδα αυξομείωσης ήχου ακουστικού 

 Χρώματος μαύρου 

 Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο 

 Να περιλαμβάνεται το απαιτούμενο καλώδιο συσκευής σύνδεσης με την πρίζα £ 3 μέτρα 

 Η συσκευή θα πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία με το τηλεφωνικό κέντρο, και 
να εγκατασταθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 



 1χ Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή (διευθυντική)  

 Φωτιζόμενη οθόνη LCD μίας γραμμής 16 χαρακτήρων με αυξομείωση 4 επιπέδων για την φωτεινό-

τητα 

 Τουλάχιστον 24 ειδικά προγραμματιζόμενα πλήκτρα με ενδεικτικές λυχνίες led δύο χρωμάτων 

 Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών (ανοιχτή συνομιλία, μεταφορά κλήσης, λειτουργία συνδιάσκεψης, ε-

πανάκληση, αυξομείωση έντασης κλήσης) 

 Αναγνώρισης κλήσης 

 Μνήμη εισερχόμενων – εξερχόμενων - αναπάντητων κλήσεων 

 Τηλεφωνικός Κατάλογος 

 8 διαφορετικοί ήχοι κλήσης 

 6 επίπεδα αυξομείωσης ήχου κλήσης 

 6 επίπεδα αυξομείωσης ήχου ακουστικού 

 8 επίπεδα αυξομείωσης ήχου ανοιχτής ακρόασης 

 Λυχνία ειδοποίησης κλήσης και μηνύματος τηλεφωνητή 

 Χρώματος μαύρου 

 Να περιλαμβάνεται το απαιτούμενο καλώδιο συσκευής σύνδεσης με την πρίζα   3 μέτρα 

 Η συσκευή θα πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία με το τηλεφωνικό κέντρο, και 

να  εγκατασταθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 1x κάρτα 24 απλών εσωτερικών γραμμών με clip & message για το υπάρχον τηλεφωνικό κέ-
ντρο Panasonic KX-TDA100CP(του ιδίου κατασκευαστή με το τηλεφωνικό κέντρο)  
 

 1x κάρτα 4 BRI  ISDN Co γραμμών πόλης. Η κάρτα να είναι συμβατή με το υπάρχον τηλεφωνι-
κό κέντρο Panasonic KX-TDA100DCP (του ιδίου κατασκευαστή με το τηλεφωνικό κέντρο) 
 

 1x κάρτα 16 ψηφιακών εσωτερικών συμβατή με το υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο Panasonic KX-
TDA100D (του ιδίου κατασκευαστή με το τηλεφωνικό κέντρο) 
 

 Πέντε (5) patch panel cat5e 24-ports 
 

 Πενήντα (50) μέτρα πολύτροπης οπτικής ίνας 2 ζευγών (κάθετη καλωδίωση κτιρίου) 
 

 Πενήντα (50) μέτρα καλωδίου 25 ζευγών (κάθετη καλωδίωση τηλεφωνικού κέντρου) 
 
 Δύο (2) κουτιά καλωδίου utp cat5e 305m έκαστο (οριζόντια καλωδίωση ισογείου – τοπικό δί-

κτυο και δίκτυο τηλεφωνίας) 
 

 Δέκα (10) διπλές επιτοίχες πρίζες (κουτί, πρόσοψη και keystone) cat5e (οριζόντια καλωδίωση 
ισογείου – τοπικό δίκτυο και δίκτυο τηλεφωνίας 
 

 Ένα (1) επιτοίχιο ικρίωμα (rack) 19’’ ύψους 6U, μαύρου χρώματος, με γυάλινη μπροστινή πόρτα 
με κλειδαριά ασφαλείας, υλικό κατασκευής: χάλυβας, εισαγωγή καλωδίων σε πάνω και κάτω μέ-
ρος και θέση για δύο (2) ανεμιστήρες στο επάνω μέρος 
 

 Τριάντα (30) μέτρα πλαστικών καναλιών με αυτοκόλλητο διατομής 25 x 25 mm 
 

 Εξήντα (60) patch cords μήκους 25-50cm cat5e για την καλωδίωση μέσα στα ικριώματα (rack) 
 
προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικού πο-

σού ύψους 3.512,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (2832,26 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ). 

 



2) Εργασίες καλωδίωσης (τοποθέτησης και παραμετροποίησης για επέκταση τηλεφωνικού 
κέντρου και επέκταση θέσεων εργασίας στο switch  – 1.200,00€ προ ΦΠΑ  

 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προσφερόμενου εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου (κάρτα 
αναλογικών εσωτερικών, ψηφιακών εσωτερικών, ISDN γραμμών πόλης) 

 Εγκατάσταση κάθετης καλωδίωσης (1ος όροφος με ισόγειο) για το τηλεφωνικό κέντρο. 
 Εγκατάσταση κάθετης οπτικής καλωδίωσης (1ος όροφος με ισόγειο) για το τοπικό δίκτυο δεδο-

μένων με τερματισμό των οπτικών ινών στα αντίστοιχα rack. 
 Αφαίρεση τηλεφωνικού κέντρου ισογείου και ένταξη των υπαρχόντων γραμμών (εσωτερικών 

και γραμμών πόλης) στο τηλεφωνικό κέντρο του πρώτου ορόφου. 
 Εγκατάσταση οριζόντιας καλωδίωσης ισογείου (τηλεφωνική και δικτύου) με τοποθέτηση πρι-

ζών, καναλιών και καλωδίων και τερματισμό τους στο τοπικό rack. 
 Τερματισμός υπάρχουσας οριζόντιας καλωδίωσης (τηλεφωνικής και δικτύου) του ισογείου 

στον προσφερόμενο παθητικό εξοπλισμό 
 Τοποθέτηση του προσφερόμενου rack στον 1ο όροφο και τερματισμός / μικτονόμηση των κα-

λωδίων στον προσφερόμενο παθητικό εξοπλισμό σε ισόγειο και 1ο όροφο 
 Παραμετροποίηση υπάρχοντος ενεργού εξοπλισμού ορόφου και εξοπλισμού ισογείου το οποί-

ου η προμήθεια θα γίνει από άλλο διαγωνισμό για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου δεδο-
μένων και την ενοποίηση των δικτύων ορόφου και ισογείου 

 Αφαίρεση υπάρχοντος ενεργού εξοπλισμού από το rack του ισογείου. 
 Πιστοποίηση της καλωδίωσης του ισογείου (νέας και υπάρχουσας η οποία θα τερματιστεί εκ 

νέου σε patch panel) με εξειδικευμένο όργανο (να αναφερθεί ο οίκος κατασκευής του) και πα-
ράδοση των αναφορών με την μορφή pdf στον Δήμο για την παραλαβή του έργου 

Οι μετρήσεις που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β και τα διεθνή 
πρότυπα IEC/ISO 11801 & ANSI/TIA/EIA TSB-67. Πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνουν: 

Πιστοποίηση φυσικής συνέχειας του καλωδίου 
Μέτρηση αντίστασης βρόχου 
Μέτρηση μήκους καλωδίου 
Πιστοποίηση ορθής αντιστοίχισης ζευγών 
Μέτρηση απόσβεσης 
Μέτρηση τηλεδιαφωνίας & παραδιαφωνίας 
Μέτρηση καθυστέρησης διάδοσης 
Μέτρηση απωλειών επιστροφής 
προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικού ποσού ύψους 
1.488,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (1.200,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ). 

 
    
 Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη 10/11/2020 
και ώρα 12:00 πμ, στο Πρωτόκολλο 1ος όροφος γρ.103. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την 
ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα 
πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια…………………………….. 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
εσωκλείουν τα παρακάτω:  
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟ-

ΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από ό-

λους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε 

ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φο-

ρολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες 

πριν την υποβολή της. 



2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέ-

ας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα πε-

ριεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Σε περίπτωση που η ανωτέρω 

ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε ο ανάδοχος, θα πρέπει να 

προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 

έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρο-

σώπησης. 

 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονο-
μικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακό-

λουθοι: 

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να κατα-

βάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέ-
ρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ ελά-
χιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό α-
ναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 

 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κ. 
Σ. Θεοδωρίδου τηλ. 2521026480 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του 
Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630. 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 
 

 

 
 

 
 



 

Δήμος Δράμας                                                                                       «Προμήθεια εξοπλισμού» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                          Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή             
Τμήμα Προμηθειών      
 
 
 
                                                                

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Του   ________________________________________________ 
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________  

 

 

Περιγραφή είδους (όπως παραπάνω) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

Ενεργητικός και παθητικός εξοπλισμός  

 

 

Εργασίες καλωδίωσης (τοποθέτησης και παραμετροποίησης για 
επέκταση τηλεφωνικού κέντρου και επέκταση θέσεων εργασίας 
στο switch   

 

Φ.Π.Α.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
Δράμα     /    /2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


