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                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   34ης /06-11-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

380/2015 
 
  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση  όρων δηµοπράτη-
σης του δηµόσιου ανοικτού 
πρόχειρου (συνοπτικού) µει-
οδοτικού διαγωνισµού µε σφ-
ραγισµένες προσφορές  για 
την «Προµήθεια Εξοπλισµού 
(Hardware)», συνολικού προ-
ϋπολογισµού 43.517,40 € 
συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 06η  Νοεµβρίου  2015, ηµέρα   
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειο-ψηφούντα  εν 
απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 48685/03-11-2015 γραπτή 
πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας,, που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
        Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 5 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Βασιλειάδης Αναστάσιος                  
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Ηλιάδης Νικόλαος 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.     Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.     Μουρβετίδης Μιχαηλ 

                3.    3.     Ζαχαριάδη Παύλο 
4.     Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

 

     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
     Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος  
     Στην συνεδρίαση παρέστη και η προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Ζιούτη Ευαγγελία η οποία ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για τον 
προϋπολογισµό και απεχώρησε. 
          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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         Μετά από πρόταση του  µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης 
Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και 
αντιπροέδρου αυτής και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε 
οµόφωνα όπως το θέµα  , «Έγκριση όρων δηµοπράτησης του δηµόσιου ανοικτού 
πρόχειρου (συνοπτικού) µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 
για την «Προµήθεια Εξοπλισµού (Hardware)», συνολικού προϋπολογισµού 
43.517,40 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., θεωρηθεί κατεπείγον και 
συζητηθεί ως πρώτο έκτακτο  για λήψη απόφασης.  
       Στη συνέχεια ο πλειοψηφών, παρουσιάζει στα µέλη  της επιτροπής το υπ’  
αριθµ. 48589 / 03-11-2015  έγγραφο της ∆ι/νσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  
∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί «Έγκρισης όρων δηµοπράτησης του 
δηµόσιου ανοικτού πρόχειρου (συνοπτικού) µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές  για την «Προµήθεια Εξοπλισµού (Hardware)», 
συνολικού προϋπολογισµού 43.517,40 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., και 
καλεί τα µέλη  να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει  ότι, το ανωτέρω έγγραφο  της  
υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 

 

«Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης δηµόσιου  ανοικτού πρόχειρου 

(συνοπτικού)  µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την 

«Προµήθεια Εξοπλισµού (Hardware)», συνολικού προϋπολογισµού 43.517,40 € 

συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας,  µε κριτήριο 

κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά. 
 

Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση  για:  

1) την έγκριση  των  όρων  δηµοπράτησης  του  ανωτέρω  δηµόσιου  ανοικτού  

πρόχειρου 

     (συνοπτικού)  µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την « 

Προµήθεια  

      Εξοπλισµού (Hardware)», συνολικού προϋπολογισµού 43.517,40 € 

συµπεριλαµβανο- 

      µένου του  Φ.Π.Α.  

2) την ψήφιση πίστωσης  σε βάρος του  ΚΑ 10.7134.01 οικονοµικού έτους 2015 

µε τίτλο 

      «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – ηλεκτρονικά συγκροτήµατα – εκτυπωτές – λοιπά  

      εξαρτήµατα», ποσού  43.517,40 ευρώ.  
 

Στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, κοινοποιείται το παρόν για την 

έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 50.000,00 ευρώ µε CPV: 48820000-2, 

30213000-5, 30231310-3, 30000000-9, 30232110-8, 30211200-3, 32580000-2». 
  

           Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
        Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 
Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 
 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
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•     ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τους όρους της δηµοπράτησης του ηλεκτρονικού 
δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για 
την "Προµήθεια  Εξοπλισµού (Hardware)», συνολικού προϋπολογισµού 
43.517,40 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  και οι οποίοι ακολουθούν όπως 
παρακάτω: 

              

ΣΧΕ∆ΙΟ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προϋ�ολογισµός:  43.517,40 € (µε ΦΠΑ) 

K.A.:  10.7134.01 
CPV:   48820000-2, 30213000-5, 30231310-3, 30000000-9, 30232110-8, 

30211200-3, 32580000-2 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

«Προµήθεια Εξο�λισµού (Hardware)»        

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

     Έχοντας υ5όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή 

της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» 

4. Τις ιατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο 
που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, 
Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 
89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97 

6. Το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

7. Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
ΕΚΠΟΤΑ». 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 157, 139 και 201 του Ν.4281/2014  (Φ.Ε.Κ 
160/Α/8-8-2014) 

9. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (Α29) «Ρυθµίσεις για τη λήψη 
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις.» 

10. Τις 5ιστώσεις του Τακτικού Προϋ5ολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας 
οικονοµικού έτους 2015 µε  ΚΑ 10.7134.01 

11. Την   520/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  περί έγκρισης της προµήθειας 

12. Την ____/2015 Α5όφαση Οικονοµικής Ε5ιτρο5ής (ΑΟΕ) 5ερί έγκρισης όρων 
δηµο5ράτησης & συγκρότησης ε5ιτρο5ής διαγωνισµού/αξιολόγησης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

          Ο ∆ήµος ∆ράµας (στο εξής:  η Αναθέτουσα Αρχή) 5ροκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό 

5ρόχειρο (συνο5τικό) µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 5ροσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης την συµφερότερη 5ροσφορά, για την «Προµήθεια  Εξο�λισµού 

Hardware» συνολικού 5ροϋ5ολογισµού 43.517,40 € (συµ5εριλαµβανοµένου το ΦΠΑ  --  

23%) για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου.  Η χρηµατοδότηση της 5ροµήθειας θα γίνει 

α5ό 5ιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 του 5ροϋ5ολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας 2015.  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Άρθρο 1
ο
  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προµήθεια εξοπλισµού θα είναι 

σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη «Τεχνική Περιγραφή» η οποία και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. O µηχανογραφικός εξοπλισµός θα 

παραδοθεί στην διεύθυνση Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66100 ∆ράµα εντός σαράντα 

(40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

Ορίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το ΣΥΝΟΛΟ του 

ζητούµενου εξοπλισµού. Καµία προσφορά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αν δεν 

καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα ζητούµενα.  
 

Άρθρο 2
ο
  

 

1.  Τό�ος και χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώ5ιον της Αρµόδιας Ε5ιτρο5ής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών (Ε.∆.∆.) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας, οδός Βερµίου 2 & 1ης 
Ιουλίου, αίθουσα ∆/νσης Τεχνικών Υ5ηρεσιών (2ος όροφος) την ________________ 
2015 ηµέρα ______________ και ώρα 10:00 �.µ. Μετά την 5αρα5άνω ηµεροµηνία και 
ώρα λήγει η 5ροθεσµία 5αραλαβής των 5ροσφορών και όσες 5ροσφορές 
κατατίθενται θα ε5ιστρέφονται ως εκ5ρόθεσµες.  
            Μετά τη λήξη της 5ροθεσµίας 5αραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της 
α5οσφράγισης η ο5οία θα γίνει δηµόσια α5ό την Ε5ιτρο5ή ∆ιεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
 

           Οι υ5οψήφιοι ανάδοχοι 5ρέ5ει να υ5οβάλουν τις 5ροσφορές τους, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην 5αρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την ____/____/2015, 
ηµέρα _________ και ώρα 10:00 �.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και 
συγκεκριµένα στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υ5ηρεσιών,  ∆ηµαρχείο 2ος 
όροφος. 

        Οι 5ροσφορές µ5ορεί να α5οσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε ο5οιοδή5οτε 
άλλο τρό5ο µε την 5ροϋ5όθεση ότι θα 5εριέρχονται στην υ5ηρεσία του ∆ήµου µέχρι 
την 5ροηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. Οι εν λόγω 5ροσφορές 
5ρωτοκολλούνται έτσι ώστε να α5οδεικνύεται η ηµεροµηνία 5αραλαβής 
 

         Προσφορές 5ου θα κατατεθούν µετά την 5αρα5άνω ηµεροµηνία και ώρα, 
δεν α5οσφραγίζονται αλλά ε5ιστρέφονται ως εκ5ρόθεσµες. Η α5οσφράγιση των 
5ροσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 
 

Προσφορές �ου κατατίθενται εκ�ρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές 
 

2.  Τρό�ος λήψης  εγγράφων διαγωνισµού   
 

  Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται α5ό την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η 
5αραλαβή της γίνεται είτε αυτο5ροσώ5ως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε 
την υ�οβολή σχετικής αίτησης εντός 5ροθεσµίας µίας (1) εργάσιµης ηµέρας 
α5ό τη λήψη της. 

                        Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων 

(όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 
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Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της 

∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε 

το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Περίληψη της Προκήρυξης αυτής θα σταλεί σε µία ηµερήσια το5ική 
(νοµαρχιακή) εφηµερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον 5ίνακα ανακοινώσεων του 
∆ήµου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς 
ε5ίσης η 5ροκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ) και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το 5λήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης 
διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου ∆ράµας 

στη διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr µόνο για ανάγνωση.   
 

• Η ανάγνωση της διακήρυξης µέσω ιστοσελίδας δεν α5αλλάσσει τον 
ενδιαφερόµενο για την υ5οβολή σχετικής αίτησης 5αραλαβής της 
διακήρυξης. 

Άρθρο 3
ο
  

∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
1. Όλα τα φυσικά 5ρόσω5α (Έλληνες ή Αλλοδα5οί ) υ5ό την 5ροϋ5όθεση ότι 

ασκούν εµ5ορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό ε5άγγελµα σχετικό µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού. 

2. Όλα τα νοµικά 5ρόσω5α ηµεδα5ά ή αλλοδα5ά υ5ό την 5ροϋ5όθεση ότι ασκούν 
εµ5ορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό ε5άγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού. 

3. Συνεταιρισµοί υ5ό την 5ροϋ5όθεση ότι ασκούν εµ5ορικό ή βιοµηχανικό ή 
βιοτεχνικό ε5άγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

4. Ενώσεις 5ροµηθευτών εφόσον : 
 

4.1  Ο κάθε 5ροµηθευτής 5ου συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε 
ο5οιοδή5οτε τρό5ο στην διαµόρφωση του 5ροσφερόµενου 5ροϊόντος. 

4.2 Στην ένωση 5ροµηθευτών συµµετέχουν και 5αραγωγικές ε5ιχειρήσεις 
σε συνολικό 5οσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής 5ροσφοράς. 

4.3 Κάθε 5ροµηθευτής 5ου συµµετέχει στην ένωση 5ρέ5ει να 5ληροί τις 
5ροϋ5οθέσεις των 5ερι5τώσεων (3) και (4) της 5αρ. 2α του άρθρου 7 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

4.4 Η ένωση 5ροµηθευτών υ5οβάλλει κοινή 5ροσφορά η ο5οία 
υ5ογράφεται υ5οχρεωτικά είτε α5ό όλους τους 5ροµηθευτές 5ου 
α5οτελούν την ένωση, είτε α5ό εκ5ρόσω5ό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική 5ράξη. Στην 5ροσφορά α5αραιτήτως 5ρέ5ει να 
αναγράφεται η 5οσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού 5ου αντιστοιχεί 
στον καθένα στο σύνολο της 5ροσφοράς. 

4.5 Με την υ5οβολή της 5ροσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε 5ερί5τωση κατακύρωσης της 5ροµήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι 5λήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
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4.6 Σε 5ερί5τωση 5ου εξαιτίας ανικανότητας, για ο5οιοδή5οτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µ5ορεί να αντα5οκριθεί στις 
υ5οχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 5ροσφορών, τα 
υ5όλοι5α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
5ροσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η 5αρα5άνω ανικανότητα 5ροκύψει 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υ5όλοι5α µέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και 
όρους. Τα υ5όλοι5α µέλη της ένωσης και στις δύο 5αρα5άνω 
5ερι5τώσεις µ5ορούν να 5ροτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση εγκρίνεται µε α5όφαση της Οικονοµικής Ε5ιτρο5ής 
ύστερα α5ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Στην 5ερί5τωση 
5ου η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης 5ροκύψει κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική α5όφαση λαµβάνεται α5ό το ∆.Σ. 

 

Άρθρο 4ο  
 Φάκελος Προσφοράς 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, 
εφεξής, η υ5οχρέωση υ5οβολής 5ρωτοτύ5ων ή ε5ικυρωµένων αντιγράφων των 
εγγράφων 5ου έχουν εκδοθεί α5ό τις δηµόσιες υ5ηρεσίες και τους φορείς 5ου 
υ5άγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”.   
Συνε5ώς γίνονται α5οδεκτά τα α5λά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των 
εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται α5οδεκτά τα α5λά, ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν ε5ικυρωθεί 
αρχικά α5ό δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα α5ό τα 5ρωτότυ5α 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση α5ό τις υ5ηρεσίες και τους φορείς 
5ου εµ5ί5τουν στη ρύθµιση. Ε5ίσης γίνονται α5οδεκτά τα ευκρινή 
φωτοαντίγραφα αλλοδα5ών εγγράφων, υ5ό την 5ροϋ5όθεση ότι τα έγγραφα 
αυτά έχουν ε5ικυρωθεί 5ρωτίστως α5ό δικηγόρο. Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω 
διατάξεις, καταργείται η υ5οβολή α5λών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόµενων 
α5ό την υ5εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο5οία ο ενδιαφερόµενος 
βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.  
Ωστόσο, ο ∆ήµος ∆ράµας οφείλει να διενεργεί δειγµατολη5τικό έλεγχο, ανά 

τρίµηνο, σε 5οσοστό τουλάχιστον 5έντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των 
φωτοαντιγράφων 5ου έχουν κατατεθεί. Και τούτο ε5ειδή η υ5οβολή α5λών, 
ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο 5λαίσιο µιας διοικητικής ή άλλης 
διαδικασίας, ε5έχει θέση υ5εύθυνης δήλωσης του 5ολίτη ή της ε5ιχείρησης, 5ερί 
της ακρίβειας και εγκυρότητας των υ5οβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται 
δηλαδή ουσιαστικά µε την υ5εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 
Ως εκ τούτου, στις 5ερι5τώσεις 5ροσκόµισης 5αρα5οιηµένων ή 5λαστών 

φωτοαντιγράφων όχι µόνο ε5ιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες 
5οινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη 5ράξη, για 
την έκδοση της ο5οίας χρησιµο5οιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά 

 

Η µη τήρηση ο5οιουδή5οτε α5ό τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως ε5ιφέρει 
5οινή α5οκλεισµού της αντίστοιχης 5ροσφοράς. 

1. Οι 5ροσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική, και µόνον γλώσσα εκτός 
ίσως α5ό ε5ισυνα5τόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα ο5οία µ5ορεί να 
είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
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2. Οι 5ροσφορές θα υ5οβληθούν (µετά α5ό  5ρωτοκόλληση στο ∆ήµο) στην 
Αρµόδια Ε.∆.∆. του ∆ήµου ∆ράµας µέσα σε (σφραγισµένο) κυρίως φάκελο, 
ό5ου έξω α5’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 
 

i. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)»  

ii. Ο αριθµός της δηµοσίευσης της 5ερίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθµός 
5ρωτοκόλλου 5ου αναφέρεται στην εφηµερίδα) 

iii. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού 
iv. Τα 5λήρη στοιχεία της ε5ιχείρησης 5ου λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό. 

 

3. Κατά την α5οσφράγιση των 5ροσφορών η αρµόδια Ε.∆.∆. ελέγχει τη 
συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων ή των 5ροσφορών τους 5ρος τους όρους 
της διακήρυξης, όσον αφορά τα τυ5ικά δικαιολογητικά.  

4. Με 5οινή να µην γίνουν α5οδεκτές οι 5ροσφορές υ5οβάλλονται µέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο ο5οίος φέρει τις ενδείξεις 5ου 
αναφέρονται 5αρα5άνω. Προσφορές 5ου υ5οβάλλονται ανοικτές δεν 
γίνονται α5οδεκτές. Μέσα στο φάκελο 5ροσφοράς το5οθετούνται όλα τα 
σχετικά µε την 5ροσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
 

Στον κυρίως φάκελο 5ροσφοράς θα 5εριέχονται όλα τα α5αραίτητα 
δικαιολογητικά 5ου ζητούνται στο ε5όµενο άρθρο (5ο). Καλό είναι αυτά να 
βρίσκονται µε την σειρά 5ου ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, 
ώστε να µην υ5άρξει 5ρόβληµα α5ώλειάς τους. 
 

Ε5ίσης, µέσα στο κυρίως φάκελος θα 5εριλαµβάνει : 
I. Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», καθώς και όλα τα 

5ροηγούµενα στοιχεία (i) έως (iv). 
Μέσα στο φάκελο αυτό θα 5εριέχονται εις δι5λούν όλα τα τεχνικά στοιχεία του 
5ροσφεροµένου εξο5λισµού. Ε5ίσης, εις δι5λούν, 5ροσ5έκτους και τεχνικά 
φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  
Σε 5ερί5τωση 5ου τα τεχνικά στοιχεία της 5ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
του µεγάλου όγκου, να το5οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι5ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

II. Καλά σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: «Οικονοµική Προσφορά»,  καθώς 
και όλα τα 5ροηγούµενα στοιχεία (2.i, 2.ii, 2.iii, 2.iv). 
Μέσα στο φάκελο αυτό θα 5εριέχεται η 5ροσφορά του διαγωνιζόµενου για το 
κάθε συγκεκριµένο µοντέλο σε Ευρώ. Στην τιµή αυτή είτε αναφέρεται στην 
5ροσφορά είτε όχι, εννοείται ότι 5εριλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και 
κάθε άλλη ε5ιβάρυνση, για την 5αράδοση των µηχανηµάτων στον τό5ο και µε 
τον τρό5ο 5ου 5ροβλέ5εται στην 5αρούσα διακήρυξη. 
Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά.  
Προσφορά 5ου δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα θα α5ορρί5τεται ως 
α5αράδεκτη. 
Προσφορά 5ου θέτει όρο ανα5ροσαρµογής της τιµής α5ορρί5τεται ως 
α5αράδεκτη. Εφ’ όσον α5ό την 5ροσφορά δεν 5ροκύ5τει µε σαφήνεια η 
5ροσφερόµενη τιµή για τα δηµο5ρατούµενα είδη 5ου 5ροσφέρει ο µετέχων 
στον διαγωνισµό, η 5ροσφορά α5ορρί5τεται ως α5αράδεκτη, µε α5όφαση της 
Οικονοµικής Ε5ιτρο5ής ύστερα α5ό γνωµοδότηση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση των 5ροσφορών οργάνου. 
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5. Οι 5ροσφορές δεν 5ρέ5ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, 5ροσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υ5άρχει στην 5ροσφορά ο5οιαδή5οτε διόρθωση αυτή 5ρέ5ει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α5ό τον 5ροσφέροντα. Η 5ροσφορά 
µ5ορεί να α5ορριφθεί όταν υ5άρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι ο5οίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Ε5ιτρο5ής. 

6. Ο 5ροσφέρων θεωρείται ότι α5οδέχεται 5λήρως και ανε5ιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά 5ερί5τωση στην 5ροσφορά του ρητά 
αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα ο5οία τυχόν δεν α5οδέχεται. Στην 5ερί5τωση 
αυτή 5ρέ5ει ο 5ροσφέρων να αναφέρει στην 5ροσφορά του τους όρους της 
5ροσφοράς 5ου είναι διαφορετικοί α5ό τους όρους της διακήρυξης, 
5ροκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 5ροσφοράς δεν γίνεται 
α5οδεκτή αλλά α5ορρί5τεται ως α5αράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τρο5ο5οίηση 
ή α5όκρουση όρου της διακήρυξης ή  της 5ροσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται 
α5ό τον 5ροσφέροντα µόνο όταν ζητούνται α5ό την ε5ιτρο5ή διαγωνισµού, 
είτε ενώ5ιον της, είτε ύστερα α5ό έγγραφο της υ5ηρεσίας. Α5ό τις διευκρινίσεις 
5ου δίνονται σύµφωνα µε τα 5αρα5άνω, λαµβάνονται υ5όψη µόνο εκείνες 
5ου αναφέρονται στα σηµεία 5ου ζητήθηκαν.   

7. Προσφορές 5ου δεν υ5οβάλλονται για το σύνολο των ζητούµενων ειδών δεν 
γίνονται δεκτές. 

8. Εναλλακτικές 5ροσφορές δεν γίνονται δεκτές 
9. Αντι5ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 5ο   
Στοιχεία – δικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Στο διαγωνισµό µ5ορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά 
5ρόσω5α 5ου ασχολούνται µε την 5αραγωγή, εµ5ορία και διάθεση των ειδών της 
διακήρυξης, γεγονός 5ου α5οδεικνύεται µε την 5ροσκόµιση 5ιστο5οιητικού 
εγγραφής στο οικείο ε5ιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό 5ροϋ5οθέτει ότι 
ο διαγωνιζόµενος είναι 5λήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι 
α5οδέχεται όλους τους όρους ανε5ιφύλακτα. Η ε5ίδοση της 5ροσφοράς α5ό το 
διαγωνιζόµενο α5οτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υ5όψη κατά τη 
σύνταξη της 5ροσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της 5ροµήθειας ως και τα 
συµβατικά στοιχεία αυτής. 

 

     Όσοι αναγνωρισµένοι 5ροµηθευτές, ε5ιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό 
οφείλουν µαζί µε την �ροσφορά, να καταθέσουν ε�ί �οινή α�οκλεισµού τα  
�αρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Υ5εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: 
Α. έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
5ροδιαγραφών και ότι τους α5οδέχεται χωρίς καµία ε5ιφύλαξη  
Β- δεν έχει καµία α5όκλιση α5ό τις τεχνικές 5ροδιαγραφές ή 5εριέχει 
α5όκλιση την ο5οία 5εριγράφει και αιτιολογεί. 

 

2. Υ5εύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των το5ικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει 
να 5αραδώσει τα υ5ό 5ροµήθεια είδη στο ∆ήµο σύµφωνα µε την 5αρούσα. Στη 
δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της 5αράδοσης 
σε ηµερολογιακές ηµέρες α5ό την ηµεροµηνία υ5ογραφής της σύµβασης. 
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3. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει ο διαγωνιζόµενος την διεκπεραίωση κάθε 

εργασίας απαιτούµενης  για την παράδοση των υπό προµήθεια υλικών στον 

δήµο ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση ή διαδικασία. 
 

4. H κατά το άρθρο 7 υπεύθυνη δήλωση χρόνου ισχύος προσφορών.  
 

5. Υ5εύθυνη δήλωση ό5ου ο 5ροσφέρων   δηλώνει   το εργοστάσιο το ο5οίο  
κατασκευάζει τα 5ροσφερόµενα είδη καθώς και τον τό5ο εγκατάστασής του. 
Προσφορά στην ο5οία δεν θα υ5άρχει η 5αρα5άνω δήλωση, θα α5ορρί5τεται ως 
α5αράδεκτη. Κατά τα άλλα ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

6. Για ανώνυµες εταιρείες-συνεταιρισµούς, σε 5ερί5τωση µη ταχυδροµικής 
κατάθεσης, αυτός 5ου θα καταθέσει την 5ροσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα 
5ροσκοµίσει 5ρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας-Συνεταιρισµού, 
ό5ου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτών, στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και ό5ου 
θα ορίζεται ότι εκ5ρόσω5ος της εταιρείας ή του συνεταιρισµού για να 5αραδώσει 
την 5ροσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες 5εριορισµένης ευθύνης και 
οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες εκ5ροσω5ούνται α5ό το διαχειριστή 
τους ή α5ό άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 5ρόσω5ο). Σε κάθε άλλη 5ερί5τωση οι 
διαγωνιζόµενοι ε5ί 5οινή α5οκλεισµού 5αρίστανται αυτο5ροσώ5ως µε την 
ε5ίδειξη της ταυτότητάς τους. 

 

7. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης : 

Εδάφιο α - Οι Έλληνες πολίτες: 
1. Α5όσ5ασµα 5οινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου, α5ό το ο5οίο να 5ροκύ5τει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε5αγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 

2. Πιστο5οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής α5ό το ο5οίο να 
5ροκύ5τει αν τελούν ή όχι υ5ό 5τώχευση, 5τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και ε5ίσης αν τελούν ή όχι υ5ό διαδικασία κήρυξης 
σε 5τώχευση ή  5τωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

3. Πιστο5οιητικό 5ου εκδίδεται α5ό αρµόδια κατά 5ερί5τωση Αρχή, α5ό το 
ο5οίο να 5ροκύ5τει αν είναι ενήµεροι ως 5ρος τις υ5οχρεώσεις τους 5ου 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 5ρος τις φορολογικές 
υ5οχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το 
5ιστο5οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους 
α5ασχολούµενους µε ο5οιαδή5οτε σχέση εργασίας στην ε5ιχείρηση του 
συµµετέχοντος, συµ5εριλαµβανοµένων των εργαζοµένων 5ου είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και 
όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 5ερί5τωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον 
ο5οίο είναι ασφαλισµένος κάθε α5ασχολούµενος στην ε5ιχείρηση του 
συµµετέχοντος,  θα 5ροκύ5τει κατά κανόνα α5ό ε5ίσηµη κατάσταση-
5ίνακα 5ροσω5ικού κατά ειδικότητα, στην ο5οία θα φαίνεται ο 
ασφαλιστικός οργανισµός 5ου είναι ασφαλισµένος ο κάθε 
α5ασχολούµενος στην ε5ιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε 
ε5ιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην ο5οία έχει την έδρα της.  

4. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά 

των παραπάνω εδαφίων   και   εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
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νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστο5οιητικό του οικείου ε5ιµελητηρίου, µε το ο5οίο θα 5ιστο5οιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε5άγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 
ε5αγγέλµατος 5ου θα έχει εκδοθεί το 5ολύ έξι (6) µήνες 5ριν α5ό την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Εδάφιο β - Αλλοδα�οί: 
1. Α5όσ5ασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου α5ό το ο5οίο να 5ροκύ5τει αν 
έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
ε5αγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

2. Πιστο5οιητικό της κατά 5ερί5τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, α5ό το ο5οίο να 5ροκύ5τει ότι δεν 
συντρέχουν οι 5ερι5τώσεις (2) και (3) του εδαφίου α. της 5αραγράφου 
αυτής. 

3. Πιστο5οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 5ερί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου ε5ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
ε5αγγελµατικούς καταλόγους. 

 

Εδάφιο - γ Τα  νοµικά �ρόσω�α ηµεδα�ά ή αλλοδα�ά: 
1. Όλα τα 5αρα5άνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β).  
2. Ε�ί ηµεδα�ών ανωνύµων εταιρειών τα �ροαναφερόµενα �ιστο�οιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α�ό την αρµόδια  
Υ�ηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της ο�οίας είναι 
εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις 
των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  ό�ως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ 
ή Τµήµα Εµ�ορίου – Τουρισµού, κλ�. 
Ε�ί ηµεδα�ών εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης και  �ροσω�ικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) το �ιστο�οιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται α�ό το αρµόδιο τµήµα του  
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  ε�ιχείρησης ή 
ΓΕΜΗ. 

                3. Α5όσ5ασµα 5οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, α5ό το ο5οίο 
να 5ροκύ5τει ότι οι διαχειριστές, στις 5ερι5τώσεις των εταιρειών 
5εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 5ροσω5ικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ο 5ρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες 
(Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α5όφαση, για 
κά5οιο α5ό τα αδικήµατα 5ου 5ροβλέ5ονται στην 5αρ. 1, άρθρο 43 του 
Π.∆. 60/2007, ή για κά5οιο α5ό τα αδικήµατα της υ5εξαίρεσης, της 
α5άτης, της εκβίασης, της 5λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο5ίας. 

 

Εδάφιο - δ Συνεταιρισµοί: 
1. Βεβαίωση ε5ο5τεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα, 
2. Πιστο5οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α5ό το ο5οίο να 

5ροκύ5τει ότι δεν συντρέχουν οι 5ερι5τώσεις (2) και (3) του εδαφίου α. 
της 5αραγράφου αυτής. 

 

Εδάφιο - ε Οι ενώσεις �ροµηθευτών �ου υ�οβάλλουν κοινή �ροσφορά: 
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1. Όλα τα 5αρα5άνω κατά 5ερί5τωση δικαιολογητικά, για κάθε 5ροµηθευτή 
5ου συµµετέχει στην ένωση. 
 

8. Παραστατικό  εκ�ροσώ�ησης, Εφόσον οι 5ροµηθευτές συµµετέχουν στον 
διαγωνισµό µε εκ5ροσώ5ους τους, υ5οβάλλουν βεβαίωση εκ5ροσώ5ησης, αρµοδίως 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υ5ογραφής του εκ5ροσω5ούµενου. Κανένας δεν 
µ5ορεί να εκ5ροσω5εί στο διαγωνισµό, 5ερισσότερες α5ό µία (1) εταιρείες, ή 
ένωση 5ροµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
εκ5ροσω5εί άλλο φυσικό 5ρόσω5ο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση 
5ροµηθευτών. Στην 5ερί5τωση αυτή α5οκλείονται όλες οι 5ροσφορές, εκτός 
εάν α5οσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις 5ροσφορές εκτός α5ό µία, µε την 
ο5οία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Ε5ίσης, δεν µ5ορεί να συµµετέχει στο 
διαγωνισµό για λογαριασµό του, υ5άλληλος εταιρίας 5ου συµµετέχει σε 
αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος α5ό αυτή µε µισθό ή και µε άλλο 
τρό5ο αµοιβής. 
 

9. Ένορκη ∆ήλωση: Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει 

επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψηφίου 

ενώπιον συµβολαιογράφου ή αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη 

αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 
 

10. Τα  νοµιµο�οιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  ό5ως το Φ.Ε.Κ. 
ίδρυσης και οι τρο5ο5οιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  
Ε.Π.Ε.),  αντίγραφο  ή  α5όσ5ασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  
και  των  εγγράφων  τρο5ο5οιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  
έγγραφα  α5ό  τα  ο5οία  5ρέ5ει  να  5ροκύ5τουν  ο  Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα  υ5όλοι5α  5ρόσω5α  5ου έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υ5ογραφή  τους το νοµικό 5ρόσω5ο και τα έγγραφα  της  
νοµιµο5οίησης αυτών, αν  αυτό  δεν 5ροκύ5τει ευθέως α5ό  το καταστατικό  
αναλόγως µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
5ροσώ5ου. 
-Οι ενώσεις και οι κοινο5ραξίες 5ροµηθευτών 5ου υ5οβάλλουν κοινή 
5ροσφορά, µαζί µε την 5ροσφορά υ5οβάλλουν τα 5αρα5άνω κατά 
5ερί5τωση δικαιολογητικά για κάθε 5ροµηθευτή 5ου συµµετέχει στην ένωση 
ή κοινο5ραξία. 
-Ατοµικές ε5ιχειρήσεις   ε5ιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής 
ταυτότητάς τους ή αντίστοιχο ε5ίσηµο έγγραφο 5ου 5ιστο5οιεί την 
ταυτότητά τους. 
 

Προσφορά στην ο�οία δεν θα υ�άρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα 
θα α�ορρί�τεται  ως α�αράδεκτη. 

 

 Άρθρο 6ο   
Λοι�ά στοιχεία υ�οβολής 

 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης τα κάτωθι στοιχεία που θα 

αξιολογηθούν: 
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1. Κατάλογο στον ο5οίο αναφέρονται οι 5αραδόσεις, εφόσον βέβαια υ5άρχουν, 
ιδίας φίρµας και τύ5ου µηχανογραφικού εξο5λισµού των τριών (3) τελευταίων 
ετών α5ό τον διαγωνιζόµενο σε Υ5ηρεσίες του ∆ηµοσίου και ιδίως σε ∆ήµους. 
Στον κατάλογο αυτό θα αναφέρονται οι 5οσότητες της κάθε 5αράδοσης, η 
αντίστοιχη 5ροσφερθείσα τιµή και η χρονολογία του αντίστοιχου διαγωνισµού. 
Ε5ίσης θα 5ρέ5ει να ε5ισυναφθούν  αντίγραφα των αντίστοιχων 5ρωτοκόλλων 
5αραλαβής, καθώς και αν είναι δυνατό γρα5τά σχόλια της αντίστοιχης υ5ηρεσίας 
για την υ5οστήριξη και την 5οιότητα της  συνεργασίας µε τον διαγωνιζόµενο. 

2. Έκθεση στην ο5οία να φαίνεται η οικονοµική ε5ιφάνεια της ε5ιχείρησης, η 
ε5ιχειρηµατική δοµή της (µορφή ε5ιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος 
κ.λ.5.) και οι εµ5ορικές της ε5ιδόσεις. Θα 5εριγράφεται ε5ίσης ο τεχνικός της 
εξο5λισµός και η οργάνωσή της για 5αροχή σέρβις στο 5ροσφερόµενο µηχάνηµα. 
Ε5ίσης θα υ5οβληθεί ε5ίσηµη κατάσταση α5ασχολούµενου 5ροσω5ικού, µε την 
αντίστοιχη εξειδίκευσή του και αρµοδιότητά του στην εν λόγω ε5ιχείρηση. 

3. ∆ήλωση για την δυνατότητα δέσµευσης µε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, 
για εξυ5ηρέτηση κλήσεων 5ροβληµάτων (η 5ροµηθεύτρια εταιρεία θα δεσµευθεί 
σε 5όσες  ώρες µ5ορεί να έχει τεχνικό της στον χώρο µας). 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία αναφέρεται ότι: 

Θα υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για µία 2ετία µε την υποστήριξη του 

κατασκευαστή. 

Ο προσφερόµενος εξοπλισµός είναι σύγχρονος και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί 

αντικατάστασης/απόσυρσης του κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός της προσφοράς έχει αποσυρθεί από την αγορά κατά την 

παράδοση, δέχεται να εγκαταστήσει εξοπλισµό τουλάχιστον της ίδιας αξίας σε τιµές 

καταλόγου (price list) και τεχνικών προδιαγραφών µε αυτόν που  προσφέρει.  
Εάν κατά τον έλεγχο καλής λειτουργίας των στοιχείων του εξοπλισµού αποδειχθεί βλάβη που 

αφορά εξοπλισµό ο ανάδοχος θα την αποκαταστήσει άµεσα. 
 

 Άρθρο 7
ο
   

Χρόνος ισχύος �ροσφορών 
 

1. Οι 5ροσφορές ισχύουν ε5ί 5οινή α5οκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή ή 
αναθεώρηση, ανεξάρτητα α5ό ο5οιαδή5οτε αλλαγή της ισοτιµίας του Ευρώ 5ρος 
ξένα νοµίσµατα ή ο5οιαδή5οτε άλλη αιτία, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών 
α5ό την ηµέρα του διαγωνισµού, υ5οβάλλοντας για τον χρόνο ισχύος 
5ροσφορών σχετική δήλωση. 

2. Η ισχύς των 5ροσφορών είναι δυνατό να 5αραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί α5ό την 
Ε5ιτρο5ή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 
ίσο µε το 5αρα5άνω οριζόµενο. 

 

 Άρθρο 8ο    
Τρό�ος διενέργειας του διαγωνισµού 

 

Όταν η οριζόµενη 5αρα5άνω ώρα λήξης ε5ίδοσης 5ροσφορών 5αρέλθει, 
ανακοινώνεται η λήξη της 5αράδοσης των 5ροσφορών και γράφεται τούτο στα 
5ρακτικά. Η Αρµόδια Ε5ιτρο5ή ∆ιενέργειας διαγωνισµού συνεδριάζει δηµόσια και 
αρχίζει την α5οσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υ5οφακέλων καθώς και των 
φακέλων των «Τεχνικών Προσφορών», µονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και 
τα στοιχεία της «Τεχνικής Προσφοράς»  καθώς και τον σφραγισµένο φάκελο της 
«Οικονοµικής Προσφοράς», αναγράφοντας 5εριλη5τικά στο 5ρακτικό τα έγγραφα 
και τα δικαιολογητικά 5ου βρίσκονται σε κάθε φάκελο, ενώ συγχρόνως τα διαβάζει 
µεγαλοφώνως έτσι ώστε να ενηµερώνονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι. 
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Ο φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και 

σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 5ροσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι5ών στοιχείων αυτών, ε5αναφέρονται για όσες 
5ροσφορές κρίθηκαν α5οδεκτές, στο 5αρα5άνω αρµόδιο όργανο, για την 
α5οσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα 5ου θα ορισθεί η σχετική 
5ρόσκληση. 
Όσες 5ροσφορές δεν κρίθηκαν α5οδεκτές δεν α5οσφραγίζονται, αλλά ε5ιστρέφονται. 
Εφόσον το αρµόδιο όργανο α5οσφράγισης των 5ροσφορών είναι αρµόδιο και για 
την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
5ροσφορών 5αραµένουν σ’ αυτό. Ήτοι στην 5αρα5άνω 5ερί5τωση εφαρµόζεται το 
άρθρο 19 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 Άρθρο 9ο  

Αξιολόγηση �ροσφορών 

1. Η βαθµολόγηση των τεχνικών 5ροσφορών θα γίνει α5ό την αρµόδια Ε5ιτρο5ή 
του ∆ήµου 

2. Η βαθµολόγηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις α5αιτήσεις 5ου θέτουν οι τεχνικές 
5ροδιαγραφές βάσει όλων των στοιχείων 5ου έχουν συνυ5οβληθεί µε την 
5ροσφορά και 5ου µ5ορούν να οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε σχηµατισµό σαφούς 
εικόνας α5ό την ε5ιτρο5ή αξιολόγησης. 

3. Θα βαθµολογηθούν συνολικά δύο ενότητες ιδιοτήτων και τεχνικών 
χαρακτηριστικών των 5ροσφερόµενων µηχανηµάτων. 

 

• Α’ Ενότητα:  Τεχνική 5οιότητα, αξία και α5οδοτικότητα 
Ποσοστό βαρύτητας 70% της τεχνικής αξιολόγησης. Για την βαθµολόγηση αυτής της 
ενότητας θα ληφθούν υ5όψη: Στοιχεία τεχνικών 5ροδιαγραφών  και 5οιότητας ό5ου 
5εριλαµβάνονται η 5οιότητά τους µε βάση τις τεχνικές 5ροδιαγραφές της 
διακήρυξης, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του υλικού και η (ό5ου  α5αιτείται)  
οµοιογένεια του υλικού 5ρος  άλλο 5ου ήδη χρησιµο5οιείται α5ό τον  δήµο.  
 

• Β΄ Ενότητα:  Τεχνική αξιο5ιστία και υ5οστήριξη του µηχανογραφικού εξο5λισµού 
Ποσοστό βαρύτητας 30% της τεχνικής αξιολόγησης. Για την βαθµολόγηση της 
ενότητας θα ληφθούν υ5όψη στοιχεία τεχνικής υ5οστήριξης, εξυ5ηρέτησης (Service) 
και ανταλλακτικών, ό5ου 5εριλαµβάνονται η 5αρεχόµενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, η εξυ5ηρέτηση (service) µετά την 5ώληση και η τεχνική βοήθεια εκ 
µέρους του 5ροµηθευτή. 

 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α’ 
ΕΝΟΤΗΤΑ (70%)  

Τεχνική 5οιότητα, αξία και α5οδοτικότητα 

 
40 

 
50 

 
60 

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ (30%)  
Υ5οστήριξη Εταιρείας                                                                       

 
40 

 
50 

 
60 

 
Τρόπος βαθµολόγησης 
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1. Προσφορά 5ου είναι αόριστη και ανε5ίδεκτη εκτίµησης ή είναι υ5ό αίρεση, 
α5ορρί5τεται ως α5αράδεκτη, µετά α5ό γνωµοδότηση του αρµοδίου για την 
αξιολόγηση των α5οτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

2. Προσφορές 5ου 5αρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση 
των α5οτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις α5οκλίσεις α5ό τους 
όρους και τις τεχνικές 5ροδιαγραφές της διακήρυξης και της 5ρόσκλησης 
α5ορρί5τονται ως α5αράδεκτες, µετά α5ό γνωµοδότηση του οργάνου αυτού. 
Αντίθετα δεν α5ορρί5τονται 5ροσφορές εάν οι 5αρουσιαζόµενες α5οκλίσεις 
κρίνονται ως ε5ουσιώδεις.  

3. Για κάθε 5ροσφορά υ5ό την 5ροϋ5όθεση ότι αυτή θα κριθεί α5οδεκτή 
βαθµολογούνται τα ε5ί µέρους στοιχεία των οµάδων. Η συνολική βαθµολογία 
κάθε οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για την 5ερί5τωση 5ου καλύ5τονται 
ακριβώς οι α5αιτήσεις της διακήρυξης µετά των τεχνικών 5ροδιαγραφών και 
συγγραφής υ5οχρεώσεων. 
Η βαθµολογία αυτή θα αυξάνεται µέχρι 60 βαθµούς στην 5ερί5τωση 5ου 
υ5ερκαλύ5τονται οι α5αιτήσεις της διακήρυξης. Η 5αρα5άνω βαθµολογία θα 
µειώνεται µέχρι 40 βαθµούς στην 5ερί5τωση 5ου δεν καλύ5τονται 5λήρως οι 
α5αιτήσεις της διακήρυξης. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται 
α5ό το συντελεστή βαρύτητας της οµάδας. 
Συµφερότερη 5ροσφορά είναι εκείνη 5ου 5αρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο 
αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών 5ρος την τιµή της 5ροσφοράς.  
Κατά τα λοι5ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ 
(αρ.5ρ.υ5.α5.11389/93) 
 

4. Ανακήρυξη µειοδότη 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης α5ό την αρµόδια ε5ιτρο5ή οι φάκελοι µε 
τα οικονοµικά στοιχεία των 5ροσφορών ε5αναφέρονται για όσες 5ροσφορές 
κρίθηκαν α5οδεκτές, στην ε5ιτρο5ή διενέργειας διαγωνισµού για τον έλεγχο και 
την α5οσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα 5ου έχει οριστεί σε σχετική 
5ρόσκληση η ο5οία έχει κοινο5οιηθεί στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. Όσες 
5ροσφορές δεν κρίθηκαν α5οδεκτές α5ό την ε5ιτρο5ή αξιολόγησης δεν 
α5οσφραγίζονται αλλά ε5ιστρέφονται. 
Η α5οσφράγιση των οικονοµικών 5ροσφορών γίνεται δηµόσια. 
Η Ε.∆.∆. αφού α5οσφραγίσει και µονογράψει κατά φύλλο τις οικονοµικές 
5ροσφορές 5ροβαίνει στην καταχώριση αυτών σε 5ρακτικό το ο5οίο και 
υ5ογράφει. 
Προσφορές 5ου δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης 
α5ορρί5τονται ως α5αράδεκτες. 
Κατό5ιν των 5αρα5άνω, το αρµόδιο για την αξιολόγηση των α5οτελεσµάτων 
του διαγωνισµού όργανο, υ5οβάλλει σχετική γνωµοδότηση µε τις 5ροτάσεις του 
5ρος την Οικονοµική Ε5ιτρο5ή (σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) η 
ο5οία και α5οφασίζει για την κατακύρωση της 5ροµήθειας.   
Η α5όφαση για την κατακύρωση της δηµο5ρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και 
µετά  την 5άροδο ισχύος των 5ροσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα 
εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 
 

Άρθρο 10ο 
       Ενστάσεις 

 

Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς 
του, ή  της   συµµετοχής 5ροµηθευτή σ' αυτόν, υ5οβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
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-Κατά της διακήρυξης, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υ5ηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α5ό τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υ5οβολής των 5ροσφορών, 
συνυ5ολογιζοµένων των ηµεροµηνιών αυτών. Αν 5ροκύ5τει κλάσµα θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα. 
- Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
διαγωνιζοµένου σε αυτόν,  µόνον α5ό διαγωνιζοµένους 5ου συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό ή α5οκλείστηκαν α5ό αυτόν σε ο5οιοδή5οτε στάδιο της διαδικασίας 
κατάθεσης των 5ροσφορών, κατατίθενται στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού υ5ηρεσία, µέχρι και την ε5όµενη εργάσιµη ηµέρα α5ό την 
ανακοίνωση του α5οτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
ε5ιφέρει αναβολή ή διακο5ή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των α5οτελεσµάτων του διαγωνισµού α5ό την ε5ιτρο5ή διεξαγωγής, η 
ο5οία υ5οβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στη οικονοµική 
ε5ιτρο5ή, η ο5οία α5οφαίνεται τελικά. 

 

   Ο ∆ήµος ∆ράµας  υ5οχρεούται να γνωστο5οιήσει στους συµµετέχοντες το 
5εριεχόµενο των α5οφάσεων 5ου λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστο5οίηση 
γίνεται µε την α5οστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της α5όφασης µε 
τηλεοµοιοτυ5ική συσκευή (fax). Ενστάσεις 5ου υ5οβάλλονται για άλλο λόγο εκτός 
των 5ροαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υ5όψη. 
 

Β. Ενστάσεις 5ου υ5οβάλλονται για οιουσδή5οτε άλλους α5ό τους 
5ροαναφερόµενους  λόγους, 5ρο της υ5ογραφής της σύµβασης δεν γίνονται 
δεκτές.   

 

Άρθρο 11
ο
  

 

Μετά τις 5αρα5άνω εγκρίσεις ο ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) να 
5ροσέλθει σε ορισµένο τό5ο και χρόνο, 5άντως όχι µικρότερο των 5έντε (5) και ούτε 
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών α5ό την έγγραφη ειδο5οίησή του να υ5ογράψει τη 
σχετική σύµβαση (η ο5οία συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 25 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 5ροσκοµίζοντας και την 5ροβλε5όµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Αν αυτός δεν 5ροσέλθει µέσα στην ανωτέρω 5ροθεσµία να υ5ογράψει την σύµβαση 
κηρύσσεται έκ5τωτος µε α5όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα α5ό 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 & 35 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Με την  υ5ογραφή της σύµβασης  ο ανάδοχος δεσµεύεται: 
1. Ότι τα είδη 5ου θα 5ροµηθεύσει θα αντα5οκρίνονται 5λήρως 5ρος τους όρους 

των 5ροδιαγραφών, των σχετικών χαρακτηριστικών και σχεδίων της 5ροσφοράς 
και ότι θα είναι στο σύνολό τους α5ό υλικά άριστης 5οιότητας και άριστης 
κατασκευής, α5αλλαγµένα α5ό ο5οιοδή5οτε κρυµµένο ελάττωµα 5ου αφορά είτε 
στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, 
και ότι αυτά θα αντα5οκρίνονται για την χρήση και λειτουργία για την ο5οία 
5ροορίζονται. 

2. Για την καλή και α5οδοτική λειτουργία του µηχανογραφικού εξο5λισµού, σε όλο 
το χρονικό διάστηµα της εγγύησης.  

3. Ότι κατά το χρόνο της εγγύησης ο 5ροµηθευτής θα είναι ε5ίσης υ5οχρεωµένος να 
κάνει µε δικές του δα5άνες την άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού 5ου 
θα 5αρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής 5οιότητας ή κακής συναρµολόγησης 
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καθώς και την ε5ισκευή κάθε βλάβης γενικά 5ου οφείλεται σε όµοιες αιτίες. Η 
άµεση το5οθέτηση 5εριλαµβάνει και 5λήρη λειτουργία στην κατάσταση 5ου ήταν 
ο εξο5λισµός 5ριν 5αρουσιαστεί το 5ρόβληµα, 5εριλαµβανοµένων όλων των 
τυχόν εγκαταστάσεων λειτουργικών και εφαρµογών εφόσον α5αιτείται. 
Σε α5οδεδειγµένη 5αράλειψη ή αµέλεια του 5ροµηθευτή να κάνει τις 5ιο 5άνω 
ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του 
5ροµηθευτή. 

4. Ότι αν οι 5ιο 5άνω βλάβες ή ελαττώµατα 5ροκαλέσουν ολική ή µερική διακο5ή 
της λειτουργίας των µηχανηµάτων και αυτές οι διακο5ές θα διαρκέσουν στο 
σύνολο τους η κάθε µια 5ερισσότερο α5ό 10 µέρες α5ό την ε5ίσηµη ενηµέρωση 
του 5ροµηθευτή α5ό το ∆ήµο, αυτός θα είναι υ5οχρεωµένος, ε5ι5ρόσθετα µε τις 
άλλες του υ5οχρεώσεις α5ό το άρθρο αυτό να καταβάλλει στο ∆ήµο (εφόσον 
α5αιτηθεί) λόγω συµφωνηµένης 5οινικής ρήτρας και ανεξάρτητα α5ό 
υ5αιτιότητά του ή όχι, 5οσό ύψους ίσου µε το 5% της αρχικά τιµολογηθείσας 
αξίας του είδους, για κάθε δεκαήµερο ε5ι5λέον των 10 ηµερών, µε ανώτατο όριο 
ρήτρας το 30%.   

Άρθρο 12o 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και καλής λειτουργίας  

- Ρήτρες 
 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής:  Η προσφορά του υποψήφιου δεν συνοδεύεται 
από εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 157 και 
παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 4281/2014 

Εγγυητική Ε�ιστολή Καλής Εκτέλεσης:  Κατά την υ5ογραφή της σύµβασης ο 
ανάδοχος της 5ροµήθειας υ5οχρεούται να καταθέσει εγγυητική ε5ιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, 5οσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας της 5ροµήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. Εκδίδεται α5ό 5ιστωτικά ιδρύµατα 5ου 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρω5αϊκής Ένωσης ή του Ευρω5αϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ5ορίου, 5ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄139) και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ5ορούν, ε5ίσης, να 
εκδίδονται α5ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 5αρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 5αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού 5οσού.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα5ί5τει στην 5ερί5τωση 
5αράβασης των όρων της σύµβασης, ό5ως αυτή ειδικότερα ορίζει. (Υ�όδειγµα – 
σελίδα 42 της διακήρυξης) 
 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα α5ό το όργανο 5ου τις εκδίδει και τον τύ5ο 5ου 
5εριβάλλονται, 5ρέ5ει α5αραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
i. Την ηµεροµηνία έκδοσης 
ii. Τον εκδότη 
iii. Να α5ευθύνεται στον ∆ήµο ∆ράµας. 
iv. Τον αριθµό της εγγύησης 
v. Το 5οσό 5ου καλύ5τει η εγγύηση 
vi. Την 5λήρη ε5ωνυµία και τη διεύθυνση του 5ροµηθευτή υ5έρ του ο5οίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 
vii. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα 5ρος 5ροµήθεια υλικά 
viii. Ότι η εγγύηση 5αρέχεται ανέκκλητα και ανε5ιφύλακτα, ο δε εκδότης 

5αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 
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ix. Ότι το 5οσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία α5ό µέρος του εκδότη αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α5αίτησης, µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες α5ό την α5λή έγγραφη ειδο5οίηση. 

x. Ότι σε 5ερί5τωση κατά5τωσης της εγγύησης, το 5οσό της κατά5τωσης 
υ5όκειται σε 5άγιο τέλος χαρτοσήµου. 

xi. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 
Η 5αρούσα ισχύει µέχρι και την λήξη ισχύος της σύµβασης. 

xii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υ5οχρεούται να 5ροβεί στην 5αράταση της ισχύος 
της εγγύησης, ύστερα α5ό α5λό έγγραφο του ∆ήµου Το σχετικό αίτηµα 5ρέ5ει 
να γίνει 5ριν α5ό την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
 

Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Ε5ι5λέον, ο εκδώσας την εγγυητική ε5ιστολή θα δηλώνει: ότι οι υ5οχρεώσεις της α5ό 
την εγγύηση λύνονται µόνο δια της ε5ιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής ε5ιστολής ή 
µε έγγραφη δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλει5ε ο λόγος για τον ο5οίο κατετέθη. 
 

Εγγυητική Ε�ιστολή Καλής Λειτουργίας:  Η εγγύηση ε5ιστρέφεται µετά την 
οριστική 5οσοτική και 5οιοτική 5αραλαβή των µηχανηµάτων και ύστερα α5ό 
την εκκαθάριση των τυχόν α5αιτήσεων α5ό τους δύο συµβαλλόµενους, και  
αντικαθίσταται µε εγγυητική ε5ιστολή καλής λειτουργίας 5οσού ίσου µε το 
2,5% της συνολικής συµβατικής αξίας της 5ροµήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια α5ό την 5αραλαβή 
των υλικών. (Υ�όδειγµα – σελίδα 43 της διακήρυξης)    

                                                                                                                               
Άρθρο 13ο            
    Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές   
 Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, τέλη, φόρους κατά 
τον χρόνο του διαγωνισµού. Ε5ίσης και τα έξοδα των εκ του νόµου 
α5αραίτητων δηµοσιεύσεων της 5εριλη5τικής Προκήρυξης καθώς και των 
τυχόν ε5αναλη5τικών (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).  Ο ΦΠΑ 
των 5ροµηθευοµένων ειδών και των υ5ηρεσιών βαρύνει τον δήµο.  
           
Άρθρο 14ο            
                               Παραλαβή µηχανογραφικού εξο�λισµού           
Η  5αραλαβή του µηχανογραφικού εξο5λισµού, θα γίνει α5ό την αρµόδια 
Ε5ιτρο5ή Παραλαβής του ∆ήµου, µετά α5ό εξέταση.        
              Η 5αραλαβή και ο χρόνος 5αραλαβής  ρυθµίζονται 
σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.                                                                                                         
Η 5αραλαβή του µηχανογραφικού εξο5λισµού θα γίνει α5ό την 5αρα5άνω 
Ε5ιτρο5ή εντός τριάντα (30) ηµερών α5ό την 5αράδοσή τους.                                                             
Η 5αραλαβή θα γίνει αφού η ε5ιτρο5ή 5αραλαβής βεβαιωθεί ότι τα 5ρος 
5ροµήθεια είδη  αντα5οκρίνονται 5λήρως στους όρους της διακήρυξης, των 
τεχνικών 5ροδιαγραφών,   και είναι α5ολύτως σύµφωνα µε την 5ροσφορά του 
αναδόχου. Σε 5ερί5τωση 5ου τα 5ρος 5ροµήθεια είδη δεν είναι σύµφωνα µε 
τους όρους της 5ροσφοράς και υ5άρχουν διαφορές και α5οκλίσεις α5ό αυτούς 
τότε αυτά δεν θα 5αραληφθούν και ο ανάδοχος υ5οχρεούται να  
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α5οκαταστήσει τις διαφορές, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και της 
5ροσφοράς, εκτός αν η ε5ιτρο5ή 5αραλαβής µετά και α5ό γνώµη της 
ε5ιτρο5ής αξιολόγησης, κρίνει ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά 
υ5ερκαλύ5τουν όλες τις α5αιτήσεις της αρχικής σύµβασης και είναι µέσα στα 
5λαίσια της εξέλιξης και της βελτίωσης των 5ρος 5ροµήθεια ειδών.    Στην 
5ερί5τωση δε κατά την ο5οία δεν είναι δυνατή – εφόσον α5αιτηθεί – η 
αντικατάσταση  εξο5λισµού µε άλλον 5ου να 5ληροί ε5ακριβώς τους όρους 
της σύµβασης και της 5ροσφοράς, οι εγγυήσεις του ανάδοχου θα εκ5έσουν 
υ5έρ του ∆ήµου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ5τωτος. Κατά τα λοι5ά ισχύουν 
τα άρθρα  34 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.      
          

 Άρθρο 15ο           
   Παράδοση του µηχανογραφικού εξο�λισµού  
 1. Ο µηχανογραφικός εξο5λισµός θα 5αραδοθεί στο ∆ήµο εντός του 
συµφωνηθέντος χρόνου 5αράδοσης µαζί µε µια αναλυτική κατάσταση των 
αριθµών σειράς (serial number) του συνόλου του εξο5λισµού.  
  2.Ο 5ροµηθευτής υ5οχρεούται να ειδο5οιεί την υ5ηρεσία, 5ου εκτελεί 
την 5ροµήθεια και την ε5ιτρο5ή 5αραλαβής, για την ηµεροµηνία 5ου 
5ροτίθεται να 5αραδώσει τον µηχανογραφικό εξο5λισµό, τουλάχιστον 5έντε 
(5) ηµέρες νωρίτερα. Κατά τα λοι5ά ισχύουν τα άρθρα 27 & 33 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.          
 

Άρθρο 16ο           
    Χρόνος Παράδοσης     
 Η 5αράδοση του εξο5λισµού (hardware) θα γίνει εντός σαράντα (40) 
ηµερών  α�ό την υ�ογραφής της σύµβασης.     
           

Άρθρο 17ο           
     Πληρωµές      
           
 Η 5ληρωµή της αξίας του συστήµατος θα γίνει ύστερα α5ό 5ροσκόµιση 
τιµολογίου και των α5οδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και 
υ5οχρεώσεων του 5ροµηθευτού και αφού 5ροηγηθεί η  5αραλαβή του, α5ό 
την αρµόδια Ε5ιτρο5ή. Ε5ισηµαίνεται ότι η υ5οβολή του τιµολογίου 5ώλησης 
δεν µ5ορεί να γίνει 5ρο της ηµεροµηνίας εκδόσεως του �ρωτοκόλλου 
οριστικής  �αραλαβής.        
 Η 5ληρωµή της αξίας του συστήµατος στον 5ροµηθευτή, θα γίνει  εντός 
5ροθεσµίας 5ου ορίζεται α5ό τις διατάξεις του άρθρου 5ρώτου του 
Ν.4152/2013 

 
Πίνακας 1  

Παραδοτέα Έργου 

Ο 5αρακάτω 5ίνακας, 5ρέ5ει να συµ5εριληφθεί στην τεχνική 5ροσφορά 
συµ5ληρωµένος µε Ηµέρες 5αράδοσης. 

Πίνακας Ποσοτήτων και 5αράδοσης 
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CPV Περιγραφή  Ποσότητα Ηµέρες 
Παράδοσης 

Εξυ�ηρετητής-Υ�ολογιστής -Οθόνη 
48820000-2 Εξυ5ηρετητής 1  
30213000-5 Υ5ολογιστής 38  
30231310-3 Οθόνη 31  

Περιφερειακά 

30000000-9 Πολυµηχάνηµα Laser A4  
3  

30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 

ασπρόµαυρος 

10  

30232110-8 Εκτυ5ωτής Laser A4 
έγχρωµος 

4  

30232110-8 Εκτυ5ωτής Laser A3 
έγχρωµος 

1  

30211200-3 Συσκευή αδιάλει5της τάσης 
για εξυ5ηρετητή -UPS 

1  

32580000-2 Συσκευή ενο5οιηµένης 
διαχείρισης ηλεκτρονικών 
α5ειλών -UTM 

1  

 

Θεωρήθηκε 
 

Η Προϊσταµένη ∆/νσης  
Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου  

Το�. Μηχ/κός  µε Β’ β  

Συντάχθηκε 
 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος ΤΠΕ 
Σιδηρο�ούλου Μακρίνα 

Ε�ιστήµης ΗΥ ΠΕ 
  

 
                 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α′′′′ 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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Ο Ανάδοχος συµ5ληρώνει τους 5αρακάτω 5ίνακες συµµόρφωσης µε την α5όλυτη 
ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. Οι γενικές α5αιτήσεις για τους 5ίνακες 
συµµόρφωσης είναι οι εξής: 
 
1. Στη στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», 5εριγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 
όροι, υ5οχρεώσεις ή ε5εξηγήσεις για τα ο5οία θα 5ρέ5ει να δοθούν αντίστοιχες 
α5αντήσεις. 
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµ5ληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή «ΑΡΙΘΜΟΣ» 
σηµαίνει ότι η µη συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες 5ροδιαγραφές είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν σε α5οκλεισµό τον υ5οψήφιο Ανάδοχο. Η συµµόρφωση αναφορικά στην 
5οσότητα των 5αραδοτέων (ό5ως τεµάχια, αριθµός συσκευών, κλ5) θεωρείται 
α5αράβατος όρος σύµφωνα µε την 5αρούσα διακήρυξη, µε την ο5οία ο ανάδοχος 
υ5οχρεούται να συµµορφωθεί. 
 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η α5άντηση του Αναδόχου 5ου έχει τη 
µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 5ροδιαγραφή 5ληρούται ή όχι α5ό την 
Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος 5ου δηλώνει την 5οσότητα του αντίστοιχου 
χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Α5λή κατάφαση η ε5εξήγηση δεν α5οτελεί 
α5όδειξη 5λήρωσης της 5ροδιαγραφής και η αρµόδια Ε5ιτρο5ή έχει την υ5οχρέωση 
ελέγχου και ε5ιβεβαίωσης της 5λήρωσης της α5αίτησης. Ε5ίσης καταγράφεται η 
σαφής 5αρα5οµ5ή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς το ο5οίο θα 
5εριλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 
5εριγραφές του εξο5λισµού, της λειτουργίας του κ.λ.5. 5ου κατά την κρίση του 
υ5οψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης.  
 

3. Είναι α5αραίτητα η 5ληρέστερη συµ5λήρωση των 5αρα5οµ5ών οι ο5οίες 5ρέ5ει 
να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (5.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 
Παράγραφος 4, κ.λ.5.). Αντίστοιχα, στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά 
θα υ5ογραµµιστεί το σηµείο 5ου τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η 
αντίστοιχη 5αράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην ο5οία καταγράφεται η 
ζητούµενη 5ροδιαγραφή (5.χ. Προδ. 4.18). 
 

4. Τονίζεται ότι είναι υ5οχρεωτική η α5άντηση σε όλα τα σηµεία των Πινάκων 
Συµµόρφωσης και η 5αροχή όλων των 5ληροφοριών 5ου ζητούνται. Η αρµόδια 
Ε5ιτρο5ή θα αξιολογήσει τα 5αρεχόµενα α5ό τους υ5οψηφίους Αναδόχους στοιχεία 
κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Στην 5ερί5τωση 5ου δεν έχει 
α5αντηθεί ο5οιοσδή5οτε όρος των Πινάκων Συµµόρφωσης, τότε η α5άντηση 
θεωρείται αρνητική. 

 

Πίνακας Τ1 

Προδιαγραφές Εξυπηρετητή  

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

Α Εξυ5ηρετητής 
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

Α.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και 

εταιρεία  
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

Α.2 Τύ5ος Εξυ5ηρετητή: Tower  ΝΑΙ 
  

Α.3 
Ο εξυπηρετητής να υποστηρίζει 

Λειτουργικό Σύστηµα Windows 

Server 2012 R2 Std  
ΝΑΙ 

  

Α.4 
Μέγιστος αριθµός θέσεων για 
σκληρούς δίσκους 3,5” ≥8 

  

Α.5 
Ε5εξεργαστής Intel Xeon E5-
26XX v3 τεχνολογίας Haswell 

ΝΑΙ   

Α.6 
Αριθµός 5υρήνων (Cores) 
Smart cache 
QPI Speed 

≥6 
≥15 MB 

≥6,40GT/s 

  

Α.7 Ταχύτητα Ε5εξεργαστή ≥1,9 GHz   

Α.8 Αριθµός Ε5εξεργαστών 2 
  

Α.9 
Ελάχιστο 5ροσφερόµενο 
µέγεθος µνήµης RAM 

≥16 GB 
  

Α.10 
Mέγιστη υ5οστηριζόµενη 
µνήµη α5ό τον εξυ5ηρετητή 

≥384 GB 
  

Α.11 
Tύ5ος µνήµης 
Ταχύτητα Μνήµης 

RDIMM 
2133MT/s 

  

Α.12 Αριθµός σκληρών δίσκων ≥4   

Α.13 

Χαρακτηριστικά σκληρών 
δίσκων 
Τύ5ος 
Χωρητικότητα ανά δίσκο 
Ταχύτητα 5εριστροφής 
Μέγεθος δίσκου 
Hot-pluggable 

 
SATA 6Gbps 

≥1 TB 
7.200 rpm 

3,5” 
ΝΑΙ 

  

Α.14 ∆υνατότητα RAID  0,1,5,10   

Α.15 
Ενσωµατωµένο DVD+⁄−RW  
τουλάχιστον 

8Χ 
  

Α.16 Θύρα VGA NAI   

Α.17 
Θύρες δικτύου Ethernet (RJ-45) 
ταχύτητας 10/100/1000 Mbps 

≥2 
  

Α.18 Θύρες USB ≥6   
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

Α.19 
Τροφοδοσία µε δι5λά 
τροφοδοτικά (Redundant 
Power Supply) 

ΝΑΙ 
  

Α.20 

∆υνατότητα αλλαγής 
τροφοδοτικού ενώ το σύστηµα 
είναι σε λειτουργία (Hot-
pluggable) 

NAI 

  

Α.21 

Η Τεχνική 5ροσφορά 5ρέ5ει 
να 5εριλαµβάνει εγχειρίδια 
(αντίγραφα) για όλες τις 
συσκευές (Motherboard, cards, 
HDD, κλ5) 

ΝΑΙ 

  

Α.Π Στοιχεία �οιότητας εξυ�ηρετητή 

Α.Π.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας.  
Η εγγύηση θα καλύ5τει 
ε5ι5λέον  και την 
ε5ανεγκατάσταση του 
λειτουργικού συστήµατος σε 
5ερί5τωση 5ου αυτή 
καταστραφεί σαν συνέ5εια 
βλάβης ή καταστροφής του 
Hardware. 

3 χρόνια – ε5όµενη 
εργάσιµη ηµέρα – 

on site 

  

Α.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO του 

κατασκευαστή, Energy Star ή 

άλλα πιστοποιητικά ποιότητας 

του µηχανήµατος 

ΝΑΙ 

  

Α.Π.3 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσφέρει τον αναγκαίο 

συµπληρωµατικό εξοπλισµό και 

εξαρτήµατα για τη θέση του 

συστήµατος σε παραγωγική 

λειτουργία (π.χ. καλώδια, 

connectors κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

Α.Π.4 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισµού, καθώς και το serial 

number του µηχανήµατος. 

ΝΑΙ 

  

Πίνακας Τ2 

Προδιαγραφές Υπολογιστής 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντησ
η 

�ροµηθευ
τή 

Παρα�οµ�ή 

Β Υ�ολογιστής   
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντησ
η 

�ροµηθευ
τή 

Παρα�οµ�ή 

Β.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και 

εταιρεία κατασκευής 
ΝΑΙ 

  

Β.2 
Επεξεργαστής Τύπος:Intel 4

rd
 

generation Core  i5-4590S, 4 

πυρήνες 
ΝΑΙ 

  

Β.3 
Ταχύτητα Επεξεργαστή 

Τουλάχιστον 
3,0 GHz 

  

Β.4 Cache Ε5εξεργαστή  6 MB 
  

Β.5 
Κεντρική Μνήµη RAM 
τουλάχιστον 

4GB 1600 MHz DDR3 
  

Β.6 
Μέγιστη Υ5οστηριζόµενη 
Μνήµη RAM τουλάχιστον 

16GB 
  

Β.7 Σκληρός ∆ίσκος Τουλάχιστον 
500 GB  3,5" 

SATA 6,0 Gb/s 

  

Β.8 
Ταχύτητα Σκληρού ∆ίσκου 
τουλάχιστον 

7200 rpm 
  

Β.9 Κάρτα γραφικών 
Ενσωµατωµένα 

γραφικά 
Intel HD 4600 

  

Β.10 Κάρτα δικτύου Gigabit ΝΑΙ 
  

Β.11 
Θύρες Ε5ικοινωνίας 
Τουλάχιστον 

1 RJ-45,  
4 x USB 2.0 External 

ports 
2 x USB 3.0 External 

ports 
1 x VGA 

1 x Ακουστικών 
1 x Μικροφώνου 
1 x Είσοδος Ήχου 
1 x Έξοδος Ήχου 

  

Β.12 
Υ5οδοχές ε5έκτασης 
Τουλάχιστον 

1 x full-height PCIe 
x16 

2 x full-height PCIe x1 
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντησ
η 

�ροµηθευ
τή 

Παρα�οµ�ή 

Β.13 Οδηγός DVD    DVD ±RW 
  

Β.14 Τροφοδοτικό ≥300Watt 
  

Β.15 Πληκτρολόγιο  

Microsoft ή άλλο 
συγκρίσιµης 

εµ5ορικής αξίας. 
 

  

Β.16 Ποντίκι 

Ο5τικό  5οντίκι 
κύλισης (3 κουµ5ιά 

κύλισης) USB, 
Mouse Pad 

  

Β.17 

Λειτουργικό σύστηµα  Windows 

7 Pro  ελληνικό 

προεγκαταστηµένο & 

συνοδευόµενο από την άδεια 

χρήσης του 

ΝΑΙ 

  

Β.18 Επιλογές ανάκτησης ΛΣ ΝΑΙ 
  

Β.19 

Η Τεχνική προσφορά πρέπει να 

περιλαµβάνει εγχειρίδια 

(αντίγραφα) για όλες τις συσκευές 

(Motherboard, cards, HDD, κλπ)  

ΝΑΙ 

  

Β.Π Στοιχεία �οιότητας Η/Υ 

Β.Π.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας  
Η εγγύηση θα καλύπτει επιπλέον 

το Mouse όσο και το 

πληκτρολόγιο αλλά και την 

επανεγκατάσταση του 

λειτουργικού συστήµατος σε 

περίπτωση που αυτή καταστραφεί 

σαν συνέπεια βλάβης ή 

καταστροφής του Hardware. 

3 χρόνια –on site 

  

Β.Π.2 

Πιστοποιητικό ISO του 

κατασκευαστή, Energy Star ή 

άλλα πιστοποιητικά ποιότητας 

του µηχανήµατος  

ΝΑΙ 

  

Β.Π.3 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσφέρει τον αναγκαίο 

συµπληρωµατικό εξοπλισµό και 

εξαρτήµατα για τη θέση του 

συστήµατος σε παραγωγική 

λειτουργία (π.χ. καλώδια, 

connectors κλπ.) 

ΝΑΙ 
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντησ
η 

�ροµηθευ
τή 

Παρα�οµ�ή 

Β.Π.4 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισµού, καθώς και το serial 

number του µηχανήµατος. 

ΝΑΙ 

  

Πίνακας Τ3 

Προδιαγραφές Οθόνης 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντησ
η 

�ροµηθευ
τή 

Παρα�οµ�ή 

Γ Οθόνη  

Γ.1 
Να αναφερθεί µοντέλο και 

Εταιρεία κατασκευής 
ΝΑΙ 

  

Γ.2 Τύπος της οθόνης ∆ιαγώνιος 
LCD LED 
≥21.5″ 

  

Γ.3 Ανάλυση ≥1920Χ1080  στα 60 Hz 
  

Γ.4 

Ρυθµός Ανανέωσης 
(Οριζόντιο) Τουλάχιστον 
Ρυθµός Ανανέωσης 
(Κατακόρυφο) Τουλάχιστον 

30 – 80 KHz 
 

55 –75 Hz 

  

Γ.5 
Βήµα εικονοστοιχείων (Dot 
Pich) 

≤0.248 mm 
  

Γ.6 Χρώµατα Οθόνης ≥16,7Μ 
  

Γ.7 Φωτεινότητα  250CD/M2 
  

Γ.8 Χρόνος α5όκρισης ≤5ms 
  

Γ.9 
Λόγοι αντίθεσης (τυ5ικός 
/έξυ5νος) τουλάχιστον 

1000:1/10.000.000:1 
  

Γ.Π Στοιχεία �οιότητας οθόνης 
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α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντησ
η 

�ροµηθευ
τή 

Παρα�οµ�ή 

Γ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια on site 
  

Γ.Π.2 Energy Star  ΝΑΙ 
  

Γ.Π.3 

Tο λογότυ5ο του 
κατασκευαστή να υ5άρχει 
στην συσκευασία του 
εξο5λισµού, καθώς και το 
serial number του 
µηχανήµατος. 

ΝΑΙ 

  

Πίνακας Τ4 

Προδιαγραφές Πολυµηχάνηµα LASER Α4  

 

α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

∆ Εκτυ�ωτής Πολυµηχάνηµα LASER Α4  

∆.1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής 

και τύπος του 

πολυµηχανήµατος 
ΝΑΙ 

  

∆.2 

Ανάλυση εκτύπωσης 

ασπρόµαυρης 1200Χ1200 dpi 

Ανάλυση αντιγραφής 

600Χ600 dpi 

Ανάλυση σάρωσης 

ασπρόµαυρης 

1200Χ600 dpi τουλάχιστον 

ΝΑΙ 

  

∆.3 
Ταχύτητα πρώτης 

εκτύπωσης 
≤ 8 sec 

  

∆.4 
Ταχύτητα εκτύπωσης 

ασπρόµαυρης µίας 

όψης  

≥ 35 ppm 

  

∆.5 
Ταχύτητα εκτύπωσης 

διπλής όψης 
≥ 15 ppm 

  

∆.6 
Ταχύτητα αντιγραφής 

ασπρόµαυρης 
≥ 35 ppm 
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α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

∆.7 Μέγιστος αριθµός αντιγράφων ≥99 

  

∆.8 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 800 MHz 

  

∆.9 Προσφερόµενη µνήµη ≥ 256 ΜΒ 

  

∆.10 Μέγιστος Κύκλος εργασιών 
≥ 50.000 
σελίδες 

  

∆.11 
Γλώσσες εκτύπωσης 

τουλάχ ιστον  PCL 5e, 

PCL 6, Postscript Level 3 

ΝΑΙ 

  

∆.12 Ταχύτητα σάρωσης µονής όψης ≥20 ppm 

  

∆.13 Έγχρωµη σάρωση ΝΑΙ 

  

∆.14 Βάθος χρωµάτων  ≥24 bit 

  

∆.15 
Μορφή αρχείων σάρωσης 
τουλάχιστον 

JPEG, TIFF, PDF 
  

∆.16 
Συνδεσιµότητα USB 

2.0, Ethernet/LAN 

RJ11 fax 

ΝΑΙ 

  

∆.17 
FAX 
Ταχύτητα 33.6 kbps 

ΝΑΙ 

  

∆.18 Ταχύτητα µετάδοσης Fax ≤3 δευτ/σελ 

  

∆.19 
Έγχρωµη οθόνη αφής προβολής 
πληροφοριών 

≥3,5 inch 

  

∆.20 

∆ίσκος εισόδου: ≥ 250 φύλλων 

Αυτόµατος τροφοδότης 

εγγράφων: ≥ 50 φύλλα 

∆ίσκος εξόδου: ≥ 150 φύλλων 

ΝΑΙ 

  

∆.21 Εκτύπωση διπλής όψης αυτόµατη ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

∆.22 

Θα συνοδεύεται από όλα τα  

καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσίας, 

καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ, 

usb), cd εγκατάστασης και toner  

ΝΑΙ 

  

∆.23 

Συµβατά λειτουργικά συστήµατα 
Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 

bit), Windows Vista , Windows 

XP 

ΝΑΙ 

  

∆.24 

Λογισµικό Οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων OCR, δυνατότητα 

επεξεργασίας στα αρχεία 

σάρωσης 

NAI 

  

∆.Π Στοιχεία �οιότητας �ολυµηχανήµατος 

∆.Π.1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας  
τουλάχιστον 

1 έτος 
  

∆.Π.2 

Πιστο5οιητικό ISO του 
κατασκευαστή, Energy Star ή 
άλλα 5ιστο5οιητικά 5οιότητας 
του µηχανήµατος 

ΝΑΙ 

  

∆.Π.3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισµού, καθώς και το serial 

number του µηχανήµατος 

ΝΑΙ 

  

Πίνακας Τ5 

Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ Α4  

 

α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

Ε Εκτυ�ωτής LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ  

Ε.1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος εκτυπωτή 
ΝΑΙ 

  

Ε.2 Ανάλυση 1200 x1200 dpi ΝΑΙ 
  

Ε.3 Ταχύτητα εκτύ5ωσης  ≥ 33 PPM 
  

Ε.4 Ταχύτητα ε5εξεργαστή  ≥ 800 MHz 
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α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

Ε.5 
Συνδεσιµότητα USB 2, 
Ethernet /LAN 
 

ΝΑΙ 
  

Ε.6 

 
Γλώσσα PCL 5e, PCL 6 
τουλάχιστον 
 

NAI 

  

Ε.7 
Μέγιστος µηνιαίος κύκλος 
εργασιών 

≥ 50.000 σελίδες 
  

Ε.8 Μνήµη ≥ 128MB 
  

Ε.9 Χρόνος 5ρώτης εκτύ5ωσης ≤  8 sec 
  

Ε.10 
∆ίσκος εισόδου  250 φύλλων 
τουλάχιστον 

ΝΑΙ 
  

Ε.11 
Οθόνη αφής προβολής 

πληροφοριών LCD 
ΝΑΙ 

  

Ε.12 
∆υνατότητα αυτόµατης 

εκτύπωσης διπλής όψης 
ΝΑΙ 

  

Ε.13 
Λειτουργία Auto-off για 

εξοικονόµηση ενέργειας 
ΝΑΙ 

  

Ε.14 
Θα συνοδεύεται α5ό καλώδια 
σύνδεσης, cd εγκατάστασης 
και toner 

ΝΑΙ 
  

Ε.15 

Συµβατά λειτουργικά συστήµατα 

Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 

64 bit), Windows Vista , 

Windows XP  

ΝΑΙ 

  

Ε.Π Στοιχεία �οιότητας εκτυ�ωτή 

Ε.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος 
  

Ε.Π.2 

Πιστο5οιητικό ISO του 
κατασκευαστή, Energy Star ή 
άλλα 5ιστο5οιητικά 5οιότητας 
του µηχανήµατος  

ΝΑΙ 

  

Ε.Π.3 
Tο λογότυ5ο του 
κατασκευαστή να υ5άρχει 
στην συσκευασία του 

ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

εξο5λισµού, καθώς και το 
serial number του 
µηχανήµατος 

Πίνακας Τ6 

Προδιαγραφές Εκτυπωτή  COLORLASER Α4  

 

α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτή 

Παρα�οµ�ή 

ΣΤ Εκτυ�ωτής LASER Α4 ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
ΣΤ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής ΝΑΙ   

ΣΤ.2 Τύ5ος Εκτυ5ωτή ColorLaser   

ΣΤ.3 
Ταχύτητα ασ5ρόµαυρης 

εκτύ5ωσης 
≥ 20 

σελ/λε5τό 
  

ΣΤ.4 Ταχύτητα έγχρωµης εκτύ5ωσης 
≥ 20 

σελ/λε5τό 
  

ΣΤ.5 
Ανάλυση 600 Χ  600 dpi  
τουλάχιστον 

ΝΑΙ 
  

ΣΤ.6 Προσφερόµενη µνήµη ≥ 128 ΜB   

ΣΤ.7 Ταχύτητα Ε5εξεργαστή ≥ 600 ΜΗΖ   

ΣΤ.8 
Συνδεσιµότητα USB 2.0, 

Ethernet/LAN 
ΝΑΙ 

  

ΣΤ.9 Κασέτα τροφοδοσίας Α4  ≥ 250 φύλλα   

ΣΤ.10 Χωρητικότητα εξόδου ≥ 125 φύλλα   

ΣΤ.11 
Μέγιστος αριθµός 

εκτυ5ωµένων σελίδων 

ανά µήνα duty cycle 

≥ 40.000 

σελίδες 

  

ΣΤ.12 
Έξοδος 5ρώτης σελίδας 

(ασ5ρόµαυρη/έγχρωµη, 

A4) 
<17 sec 

  

ΣΤ.13 
Βασικές γλώσσες εκτυ5ωτή 
τουλάχιστον 

PCL 6, 

5ροσοµοίωσ

η  Postscript 

Level 3 

  

ΣΤ.14 
Οθόνη 5ροβολής 
5ληροφοριών LCD 

NAI 
  

ΣΤ.15 
∆υνατότητα αυτόµατης 

εκτύ5ωσης δι5λής όψης 
ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτή 

Παρα�οµ�ή 

ΣΤ.16 
Θα συνοδεύεται α5ό 

καλώδια σύνδεσης, cd 
εγκατάστασης και toner 

ΝΑΙ 
  

ΣΤ.17 

Συµβατά λειτουργικά 

συστήµατα Windows 8, 

Windows 7 (32 bit/ 64 bit), 

Windows Vista , Windows XP 

NAI 

  

ΣΤ.Π Στοιχεία �οιότητας εκτυ�ωτή 

ΣΤ.Π.
1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον 

1 έτος 
  

ΣΤ.Π.
2 

Πιστο5οιητικό ISO του 
κατασκευαστή, Energy Star ή 
άλλα 5ιστο5οιητικά 5οιότητας 
του µηχανήµατος 

ΝΑΙ 

  

ΣΤ.Π.
3 

Tο λογότυ5ο του 
κατασκευαστή να υ5άρχει 
στην συσκευασία του 
εξο5λισµού, καθώς και το 
serial number του 
µηχανήµατος 

ΝΑΙ 

  

Πίνακας Τ7 

Προδιαγραφές  LASER Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ  

 

α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

Ζ Εκτυ�ωτής LASER Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
Ζ.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής ΝΑΙ   

Ζ.2 Τύ5ος Εκτυ5ωτή 
ColorLaser 

Α3 
  

Ζ.3 
Ταχύτητα ασ5ρόµαυρης 

εκτύ5ωσης 
≥ 30 

σελ/λε5τό 
  

Ζ.4 
Ταχύτητα έγχρωµης 

εκτύ5ωσης 
≥ 30 

σελ/λε5τό 
  

Ζ.5 
Ταχύτητα εκτύ5ωσης 

5ρώτης σελίδας 

ασ5ρόµαυρης 
≤ 9 sec 

  

Ζ.6 
Ταχύτητα εκτύ5ωσης 5ρώτης 

σελίδας έγχρωµης 
≤ 11 sec 

  

Ζ.7 Ανάλυση 1200 Χ 1200 dpi  ΝΑΙ   

Ζ.8 Προσφερόµενη µνήµη ≥ 256 ΜB   
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α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτική 
α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτ

ή 
Παρα�οµ�ή 

Ζ.9 Ταχύτητα Ε5εξεργαστή ≥ 667 ΜΗΖ   

Ζ.10 
Συνδεσιµότητα USB 2.0, 

Ethernet/LAN 
ΝΑΙ 

  

Ζ.11 Κασέτα τροφοδοσίας   ≥ 150 φύλλα   

Ζ.12 Χωρητικότητα εξόδου ≥ 250 φύλλα   

Ζ.13 
Μέγιστος αριθµός 

εκτυ5ωµένων σελίδων 

ανά µήνα duty cycle 

≥ 52.000 

σελίδες 

  

Ζ.14 
Βασικές γλώσσες εκτυ5ωτή 

τουλάχιστον 

PCL 6, PCL 

5c 
Postscript 

Level 3 

  

Ζ.15 
Οθόνη 5ροβολής 

5ληροφοριών  
NAI 

  

Ζ.16 
∆υνατότητα αυτόµατης 

εκτύ5ωσης δι5λής όψης 
NAI 

  

Ζ.17 
Θα συνοδεύεται α5ό 

καλώδια σύνδεσης, cd 
εγκατάστασης και toner 

ΝΑΙ 
  

Ζ.18 

Συµβατά λειτουργικά 

συστήµατα Windows 8, 

Windows 7 (32 bit/ 64 

bit), Windows Vista , 

Windows XP 

NAI 

  

Ζ.Π Στοιχεία �οιότητας εκτυ�ωτή 

Ζ.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  1 έτος 
  

Ζ.Π.2 

Πιστο5οιητικό ISO του 
κατασκευαστή, Energy Star ή 
άλλα 5ιστο5οιητικά 5οιότητας 
του µηχανήµατος 

ΝΑΙ 

  

Ζ.Π.3 

Tο λογότυπο του κατασκευαστή 

να υπάρχει στην συσκευασία του 

εξοπλισµού, καθώς και το serial 

number του µηχανήµατος 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Τ8 

Προδιαγραφές Συσκευής αδιάλει�της τάσης 
 

α/α 
Προδιαγραφές Υ�οχρεωτική 

α�αίτηση 
Α�άντηση 
�ροµηθευτή 

Παρα�οµ�ή 

Η 
 

Συσκευής αδιάλει�της τάσης 
   

Η.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής ΝΑΙ 
  

Η.2 Τύ5ος: Online ΝΑΙ 
  

Η.3 Ισχύς 2000VA 
  

Η.4 Ισχύς εξόδου ≥ 1400W 
  

Η.5 Α5όδοση σε 5λήρη λειτουργία ≥ 90% 
  

Η.6 
Να δέχεται εξωτερικές 
µ5αταρίες 

ΝΑΙ 
  

Η.7 Αυτονοµία σε full load  ≥ 5min 
  

Η.8 Αυτονοµία σε half load ≥ 16min 
  

Η.9 Ποσότητα εξόδων / 5ριζών ≥ 6 
  

Η.10 Τύ5ος εξόδων / 5ριζών IEC 
  

Η.11 
Συνδεσιµότητα:  
Τουλάχιστον RS-232 

ΝΑΙ 
  

Η.12 
Κατάλληλος για σύνδεση στον 
εξυ5ηρετητή του διαγωνισµού 

ΝΑΙ 
  

Η.Π Στοιχεία �οιότητας συσκευής αδιάλει�της τάσης 

Η.Π.1 Εγγύηση 2 έτη   

Η.Π.2 Πιστο5οιητικά ασφάλειας κλ5 ΝΑΙ   

Η.Π.3 

Tο λογότυ5ο του 
κατασκευαστή να υ5άρχει 
στην συσκευασία του 
εξο5λισµού, καθώς και το 
serial number του 
µηχανήµατος 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Τ9 

Προδιαγραφές Συσκευής ενο�οιηµένης διαχείρισης ηλεκτρονικών α�ειλών –
UTM 

 

α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτικ
ή α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτή 

Παρα�οµ�ή 

Θ 
 

Συσκευής ενο�οιηµένης διαχείρισης ηλεκτρονικών α�ειλών -UTM 

Θ.1 
Η λειτουργικότητα Firewall 
5ρέ5ει να υλο5οιείται σε 
εξειδικευµένο hardware. 

ΝΑΙ 

  

Θ.2  Ρυθµα5όδοση (Throughput)  ≥ 3  Gbps 
  

Θ.3 

Aυτόνοµη υ5οστήριξη, ή σε 
συνεργασία µε άλλο λογισµικό 
υ5ηρεσιών  content filtering, 
Antispam, Antivirus, IPS και 
Application Control,  

ΝΑΙ 
µε υ5οστήριξη 

1 έτους 

  

Θ.4 

Aυτόνοµη υ5οστήριξη, ή σε 
συνεργασία µε άλλο λογισµικό 
υ5ηρεσίας 5ροστασίας έναντι 
Advanced Persistent Threats 
και  µηχανισµό 5ου α5οκρούει 
ε5ιθέσεις χωρίς 5ροηγουµένως 
να είναι γνωστό το Signature 
(Zero-Day)  

ΝΑΙ 

  

Θ.5 
Ρυθµα5όδοση Antivirus 
(Throughput)  

≥ 600 Mbps 
  

Θ.6 
Ρυθµα5όδοση Intrusion 
Prevention System – IPS  
(Throughput) 

≥ 1 Gbps 

  

Θ.7 

Υ5οστήριξη συνδεσµολογίας 
υψηλής διαθεσιµότητας 
(Active/Stand by ή/και Active 
/ Active) χωρίς αναβάθµιση 
λογισµικού ή υλικού 

NAI 

  

Θ.8 
Υ5οστήριξη ταυτόχρονων 
συνδέσεων   

≥ 1.500.000 
  

Θ.9 

Αριθµός Ethernet θυρών  
10/100/1000. Η κάθε θύρα να 
µ5ορεί να ρυθµιστεί αυτόνοµα 
ως LAN / WAN / DMZ 

≥ 8 

  

Θ.10 
Ελάχιστος αριθµός θυρών 5ου 
να µ5ορούν να ρυθµιστούν ως 
WAN  

≥ 6 
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α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτικ
ή α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτή 

Παρα�οµ�ή 

Θ.11 
Υ5οστήριξη SSL VPN 
καναλιών  

≥ 60 
  

Θ.12 
Υ5οστήριξη Mobile IPsec VPN 
καναλιών  

≥ 60 
  

Θ.13 
Να διαθέτει µηχανισµό 
5ροστασίας α5ό ε5ιθέσεις 
Phishing 

ΝΑΙ 

  

Θ.14 
Ο µηχανισµός Antispam να 
5ροσφέρει και τη δυνατότητα 
καραντίνας  

ΝΑΙ 

  

Θ.15 
Να υ5οστηρίζει Server Load 
Balancing  

ΝΑΙ 
  

Θ.16 
Υ5οστήριξη Stateful Packet 
Inspection 

ΝΑΙ 
  

Θ.17 
Υ5οστήριξη στατικής 
δροµολόγησης (static routes) 

ΝΑΙ 
  

Θ.18 

Υ5οστήριξη δυναµικής 
δροµολόγησης (ενδεικτικά 
αναφέρονται  RIP v1 v2, OSPF, 
BGP4) 

ΝΑΙ 

  

Θ.19 
Υ5οστήριξη εικονικών 
interfaces (VLANs) 

≥ 100 
  

Θ.20 

Υ5οστήριξη 5ρωτοκόλλων 
5ιστο5οίησης χρηστών. Να 
αναφερθούν τα 5ρωτόκολλα 
5ου υ5οστηρίζονται  

ΝΑΙ 

  

Θ.21 
∆υνατότητα ε5ιθεώρησης σε 
βάθος (Deep Packet 
Inspection)  

ΝΑΙ 

  

Θ.22 

Συνεργασία µε Active 
Directory για 5ιστο5οίηση των 
χρηστών µε χρήση ενός 
κωδικού «Single sign-on»  

ΝΑΙ 

  

Θ.23 

Υ5οστήριξη το5ικής 
διαχείρισης µέσω command 
line interface (CLI) /και 
διαχείριση µέσω γραφικού 
5εριβάλλοντος (Web Based)  

Να αναφερθούν και ε5ι5λέον 
τρό5οι διαχείρισης του 
συστήµατος 

ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφές 
Υ�οχρεωτικ
ή α�αίτηση 

Α�άντηση 
�ροµηθευτή 

Παρα�οµ�ή 

Θ.24 

Υ5οστήριξη καταγραφής της 
κατανάλωσης του Bandwidth, 
και του όγκου των δεδοµένων 
ανά σύνδεση,  χρήστη, 
5ρωτόκολλο, source, 
destination σε 5ραγµατικό 
χρόνο µε δυνατότητα 
φιλτραρίσµατος των 
α5οτελεσµάτων  

ΝΑΙ 

  

Θ.25 

Υ5οστήριξη 5εριορισµού ή 
α5οκλεισµού σε 5ραγµατικό 
χρόνο, διασύνδεσης, σε 
ε5ί5εδο source ή destination   

ΝΑΙ 

  

Θ.26 

Υ5οστήριξη καταγραφής 
συµβάντων (logging) µε 
δυνατότητα το5ικού 
φιλτραρίσµατος των αρχείων 
συµβάντων (logs) 

ΝΑΙ 

  

Θ.27 
Υ5οστήριξη του 5ρωτοκόλλου 
SNMP v2 και v3 

ΝΑΙ 
  

Θ.Π Στοιχεία �οιότητας UTM 

Θ.Π.1 
Να αναφερθούν 
κατασκευαστικά standards και  
certifications. 

ΝΑΙ 

  

Θ.Π.2 

Να συνοδεύεται α5ό υ5ηρεσία 
άµεσης αντικατάστασης την 
ε5όµενη εργάσιµη  ηµέρα σε 
5ερί5τωση αστοχίας υλικού ή 
λογισµικού για ένα έτος α5ό 
την ηµεροµηνία 5ροµήθειας.  

ΝΑΙ 

  

Θ.Π.3 

Να συνοδεύεται α5ό τις 
κατάλληλες άδειες 
τουλάχιστον ενός έτους, για 
συνεχείς ενηµερώσεις όλων 
των βάσεων, του λειτουργικού 
και  των υ5ηρεσιών UTM. 

ΝΑΙ 

  

Θ.Π.4 

Tο λογότυ5ο του 
κατασκευαστή να υ5άρχει 
στην συσκευασία του 
εξο5λισµού, καθώς και το 
serial number του 
µηχανήµατος 

ΝΑΙ 
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                                      ∆ράµα        /      / 2015 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                                                                     (σφραγίδα - υ�ογραφή)  
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β′′′′ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Αξιολόγηση �ροσφορών 
 

Γενικά 
 

Για την ε5ιλογή της καταλληλότερης 5ροσφοράς η ε5ιτρο5ή θα 5ροβεί στα 
5αρακάτω: 
 
α. Έλεγχο και α5όρριψη των 5ροσφορών οι ο5οίες δεν ικανο5οιούν τους όρους 
της 5αρούσας διακήρυξης. Οι 5ροσφορές 5ου για ο5οιοδή5οτε λόγο θα κριθούν α5ό 
την ε5ιτρο5ή α5ορρι5τέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό 5ρακτικό της ε5ιτρο5ής. 
 

β. Βαθµολογία των τεχνικών όρων των λοι5ών 5ροσφορών σύµφωνα µε τα 
κριτήρια 5ου αναφέρονται στον 5αρακάτω 5ίνακα, οι ενότητες του ο5οίου 
αντιστοιχούν στις ενότητες των 5ινάκων των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

Αξιολόγηση 
 

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών 5ροδιαγραφών των 5ροσφορών, 5ιο 
συµφέρουσα 5ροσφορά θα θεωρηθεί εκείνη 5ου 5αρουσιάζει το µικρότερο λόγο της 
ανηγµένης συγκριτικής τιµής 5ρος το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών. 
 

Για τη διαµόρφωση του αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών ακολουθείται 
η 5αρακάτω διαδικασία: 
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Για κάθε 5ροσφορά βαθµολογούνται τα ε5ιµέρους στοιχεία των οµάδων αυτόνοµα 
µε βάση τους 50 βαθµούς. 
 

Η βαθµολογία των ε5ιµέρους στοιχείων των 5ροσφορών είναι 50 για τις 5ερι5τώσεις 
5ου καλύ5τονται ακριβώς οι α5αιτήσεις της ∆ιακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή 
αυξάνεται µέχρι 60 στις 5ερι5τώσεις 5ου υ5ερκαλύ5τονται οι τεχνικές 
5ροδιαγραφές. Η 5αρα5άνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι βαθµούς 40 στις 
5ερι5τώσεις 5ου δεν καλύ5τονται 5λήρως οι τεχνικές 5ροδιαγραφές, υ5ό την 
5ροϋ5όθεση ότι η 5ροσφορά έχει ήδη κριθεί ως α5οδεκτή. 
 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του 
ε5ί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου ε5ί τη βαθµολογία του και η 
συνολική βαθµολογία της 5ροσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 
 

Για τη διαµόρφωση του τελικού κόστους θα ληφθούν υ5όψη η τιµή 5ροσφοράς χωρίς 
Φ.Π.Α.  
 

Συµφερότερη 5ροσφορά είναι εκείνη 5ου 5αρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) του 
τελικού Κόστους ΤΚ 5ρος το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών (Β).  
 

 ΤΚ 
Λ =                      
 Β 
 

ό5ου: 
Λ : Λόγος. 
Β : Άθροισµα σταθµισµένων βαθµολογιών. 
ΤΚ : Τελικό Κόστος. 
 

Ο υ5ολογισµός του Λ θα γίνει µέχρι τα 4 5ρώτα δεκαδικά  ψηφία. 
 

Ισοδυναµία 5ροσφορών 
 

Προσφορές 5ου τελικά έχουν ίσους λόγους Λ, θεωρούνται ως ισοδύναµες. Στην 
5ερί5τωση αυτή ο ανάδοχος ε5ιλέγεται µε κλήρωση µεταξύ των ισοδύναµων 
5ροσφορών.  
 

Πίνακες αξιολόγησης 
 

Η στήλη µε την ε5ικεφαλίδα «Βαθµολογία», 5ρόκειται να συµ5ληρωθεί α5ό την 
ε5ιτρο5ή αξιολόγησης του διαγωνισµού µε βάση την αξιολόγηση των αντίστοιχων 
5αραγράφων. Η βαθµολογία θα κυµαίνεται α5ό 40 βαθµούς αν η συγκεκριµένη 
κατηγορία καλύ5τεται 5ληµµελώς µέχρι 60 βαθµούς αν η συγκεκριµένη κατηγορία 
υ5ερκαλύ5τεται κατά 5ολύ.  
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Τελικός Πίνακας Τεχνικής Αξιολόγησης 
 Βαθµολογία Βαρύτητα 

ενότητας 
Α�οτέλεσµα Τελική βαθµολογία 

Ενότητα A  Χ 70% =    

Ενότητα Β  Χ 30% =    

 Τελικός Βαθµός Τεχνικής Αξιολόγησης 100% =   

Πίνακας Αξιολόγησης Ενότητα Α  

α/
α 

Ενότητα Α Πίνακας Βαθµολογία (40-50-60) Βάρος Είδους (Βαθµολογία)  
X  (Βάρος Είδους) 

Τελική βαθµολογία  

1 Εξυ5ηρετητής Τ1  X 30 =    

2 Υ5ολογιστής Τ2  X 25 =    
3 Οθόνη T3  X 5 =    

4 Πολυµηχάνηµα Laser Α4 Τ4  X 5 =    
5 Εκτυ5ωτής Laser A4  

Ασ5ρόµαυρος  
Τ5  X 5 =    

6 Εκτυ5ωτής Laser A4 έγχρωµος Τ6  X 5 =    
7 Εκτυ5ωτής Laser A3 έγχρωµος Τ7  X 5 =    
8 Συσκευή αδιάλει5της τάσης για 

εξυ5ηρετητή -UPS 
Τ8  X 5 =    

 
9 Συσκευή ενο5οιηµένης διαχείρισης 

ηλεκτρονικών α5ειλών -UTM 
Τ9  X 15 =    

    100 = Α =  
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Θεωρήθηκε 
 

Η Προϊσταµένη ∆/νσης  
  Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου 

Το�. Μηχανικός ΠΕ µε Β’ β 
  

 

Συντάχθηκε 
 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος ΤΠΕ 
Σιδηρο�ούλου Μακρίνα 

Ε�ιστήµης ΗΥ ΠΕ 
 
 

 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) 

 

  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

 
 
               
 

α/α CPV Περιγραφή Ποσότητα Τιµή Μονάδος Σύνολο 

 Εξυ�ηρετητής-PC-ΟΘΟΝΗ 

1 48820000-2 Εξυ5ηρετητής 1 4.020,00 4.020,00 

2 30213000-5 Υ5ολογιστής  38 555,00 21.090,00 

3 30231310-3 Οθόνη 31 90,00 2.790,00 

 Περιφερειακά 

4 30000000-9 
Πολυµηχάνηµα Laser A4 

ασπρόµαυρο 
3 325,00 975,00 

5 30232110-8 
Εκτυπωτής Laser A4  

Ασπρόµαυρος  
11 180,00 1.980,00 

6 30232110-8 
Εκτυπωτής Laser A4 

έγχρωµος 
3 240,00 720,00 

7 30232110-8 
Εκτυ5ωτής Laser A3 
έγχρωµος 

1 1.000,00 1.000,00 

8 
30211200-3 
 

Συσκευή αδιάλει5της 
τάσης για εξυ5ηρετητή -
UPS 

1 1.005,00 1.005,00 

9 32580000-2 Συσκευή ενο5οιηµένης 1 1.800,00 1.800,00 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τρά5εζας _______________________________ 
Κατάστηµα ______________________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________ 
Ευρώ __________________________________________ 
 
Προς 
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου     
66100 ∆ράµα 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘ.………ΕΥΡΩ _____,___. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την 5αρούσα ε5ιστολή ανέκκλητα και 
ανε5ιφύλακτα, 5αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του 5οσού των 
_______ ευρώ υ5έρ του/της ______________________ ∆/νση  ____________________ για τη 
καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, συνολικής αξίας _________________________ για την  
Προµήθεια Εξο�λισµού Hardware.  
 
Η 5αρούσα εγγύηση καλύ5τει µόνο τις υ5οχρεώσεις  τ____  εν λόγω 5ου α5ορρέουν α5ό τη 
συµµετοχή τ_____ στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το 5αρα5άνω 5οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά 
α5ό µέρους µας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α5αίτησης 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α5ό την α5λή έγγραφη ειδο5οίηση σας. 
 

Α5οδεχόµαστε να 5αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α5ό α5λό έγγραφο της 
Υ5ηρεσίας σας, µε την 5ροϋ5όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ5οβληθεί 5ριν α5ό 
την ηµεροµηνία λήξης της. 
 

Σε 5ερί5τωση κατά5τωσης της εγγύησης, το 5οσό της κατά5τωσης υ5όκειται σε 5άγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
 

Η 5αρούσα ισχύει µέχρι και την ε5ιστροφή της σ’ µας.  
 

διαχείρισης ηλεκτρονικών 
α5ειλών -UTM 

Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ 35.380,00 

ΦΠΑ 23% 8.137,40 

Τελικό Σύνολο 43.517,40 

 
Θεωρήθηκε 

 
Η Προϊσταµένη ∆/νσης 

Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου 
Το�. Μηχανικός ΠΕ µε Β’ β 

Συντάχθηκε 
 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος ΤΠΕ 
Σιδηρο�ούλου Μακρίνα 

Ε�ιστήµης ΗΥ ΠΕ 
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Βεβαιούνται υ5εύθυνα ότι το 5οσό των εγγυητικών µας ε5ιστολών 5ου έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ5ολογίζοντας και το 5οσό της 5αρούσας, δεν υ5ερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων 5ου έχει καθορισθεί α5ό το Υ5ουργείο Οικονοµικών για την Τρά5εζά µας. 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

Ονοµασία Τρά5εζας _______________________________ 
Κατάστηµα ______________________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________ 
Ευρώ __________________________________________ 
 
Προς 
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου     
66100 ∆ράµα 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘ________ ΕΥΡΩ_____,___ 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της 5αρούσης εγγυητικής ε5ιστολής 
ανέκκλητα και ανε5ιφύλακτα, 5αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 
µέχρι του 5οσού των Ευρώ __________ (και ολογράφως) ___________________ στο ο5οίο και 
µόνο 5εριορίζεται η υ5οχρέωσή µας, υ5έρ της Εταιρείας _________________________, οδός 
___________________, αριθµός _______, ΤΚ ______________, για την καλή λειτουργία των 

5αραδοθέντων α5ό αυτή ειδών για την α5οκατάσταση των ελαττωµάτων 5ου 
ανακύ5τουν ή των ζηµιών 5ου 5ροκαλούνται α5ό την δυσλειτουργία των ειδών της 
5ροµήθειας κατά την 5ερίοδο εγγύησης κλ5 µε αριθµό σύµβασης _____________, 5ου 
υ5έγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών  κλ5) για την Προµήθεια 
Εξο�λισµού Hardware (αριθµός διακήρυξης ______/_____)  και το ο5οίον 5οσόν καλύ5τει 
το 2,5% της συµβατικής αξίας της 5ροµήθειας 5ρο ΦΠΑ, αξίας εκ  
________________________ Ευρώ (€) αυτής. 
 
Το 5αρα5άνω 5οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία α5ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της α5αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α5ό α5λή έγγραφη ειδο5οίησή σας.  
 
Σε 5ερί5τωση κατά5τωσης της εγγύησης το 5οσό της κατά5τωσης υ5όκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το ο5οίο και µας βαρύνει. 
 
Η 5αρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην 5αρα5άνω αιτία και ισχύει µέχρι την  
__________ (τουλάχιστον για 36 µήνες α�ό την �αραλαβή των υλικών), ο5ότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη 
και δεν έχει α5έναντί µας καµία ισχύ. 
 
Βεβαιούται υ5εύθυνα ότι το 5οσό των εγγυητικών µας ε5ιστολών 5ου έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυ5ολογίζοντας και το 5οσό της 5αρούσας δεν υ5ερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων 5ου έχει καθοριστεί α5ό το Υ5ουργείο Οικονοµικών για την Τρά5εζά µας. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 
 

Προς την Ε5ιτρο5ή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την 
 

Προµήθεια Εξο�λισµού Hardware 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω 5ροµήθειας  5ροσφέρω: 

 

Περιγραφή Ποσότητα 
Τιµή Μονάδος 
Αριθµητικώς 

Τιµή Μονάδος 
Ολογράφως 

Σύνολο 

Εξυ�ηρετητής-PC-ΟΘΟΝΗ 

Εξυ5ηρετητής 1   
 

Υ5ολογιστής  38   
 

Οθόνη 31   
 

Περιφερειακά 

Πολυµηχάνηµα Laser A4 

ασπρόµαυρο 
3   

 

Εκτυπωτής Laser A4  

Ασπρόµαυρος  
11   

 

Εκτυπωτής Laser A4 

έγχρωµος 
3   

 

Εκτυ5ωτής Laser A3 
έγχρωµος 

1   
 

Συσκευή αδιάλει5της 
τάσης για εξυ5ηρετητή -
UPS 

1   
 

Συσκευή ενο5οιηµένης 
διαχείρισης ηλεκτρονικών 
α5ειλών -UTM 

1   
 

Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 23%  

Τελικό Σύνολο  
                                      ∆ράµα        /      / 2015 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
                                                                                                     (σφραγίδα - υ�ογραφή)  
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• Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του  κάτωθι Κ.Α.: 

Κ.Α 10.7134.01          43.517,40 € 

 
                Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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