
                                                                                                                                                                                                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Χαλάνδρι 4/12/2014                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ.: 30170 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ                      

∆/ΝΣΗ    : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

 

                                     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 

           Έχοντας υπόψη : 

  

1. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί 

εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93), 

των ερµηνευτικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της και του 

(ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-10) (Αύξηση ορίου σε 60.000,00 € του πρόχειρου 

διαγωνισµού) 

2. Το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών 

θεµάτων» 

3. Το Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων» 

4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α’85/11-4-2012) 

«Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

5. Το Ν.3801/2009 άρθρου 46, ΦΕΚ 163/2009 

6. Το Π.∆. 118/10.07.2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» του άρθρου 15 

παρ.6 

7. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/1995) «Περί ∆ηµόσιου, Λογιστικού ελέγχου και 

∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. Α’ 112/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 

διατάξεις 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4 και 11 του Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204/15-9-2011): 

«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

µε άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’14/2012), της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 

(ΦΕΚ Β’3400/2012), το άρθρο 7 του Ν.4051/2012, το άρθρο 238 του 

Ν.4072/2012, το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ.2 του 

N.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013  



10.  Το Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α΄/22-11-2010-∆ιόρθ. Σφάλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α΄/10-

12-2010): Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες 

11.  Λαµβάνοντας υπ΄ όψη την µε αριθµό 1300/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την 

οποία εγκρίνεται η σκοπιµότητα ανάθεσης της Προµήθειας «Συστηµάτων 

πληροφόρησης, εξυπηρετητών και µηχανογραφικού κέντρου» µε την διενέργεια 

πρόχειρου διαγωνισµού. 

 

                                                   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), για την «Προµήθεια Συστηµάτων 

πληροφόρησης, εξυπηρετητών και µηχανογραφικού κέντρου» σύµφωνα µε τη µε 

αρ.48/2014 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής 

και προϋπολογισµού  32.330,00 € µε Φ.Π.Α. ο οποίος θα βαρύνει τους Κ.Α. K.A. 

10.7135.118 του  προϋπολογισµού  του ∆ήµου του Ο.Ε. 2014. 

 

Άρθρο 1
ο
 Συµβατικά στοιχεία 

 

α) Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού. 

β) Το Συµφωνητικό της Σύµβασης  

γ) Η Οικονοµική Προσφορά αναδόχου 

δ) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων. 

ε) Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου µε όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία 

 

Άρθρο 2
ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής διαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα επί της Αγ. Γεωργίου 30 & 

Αριστείδου, 1
ος

 όροφος, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού στις 15/12/2014 

ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 10:30π.µ. έως 11:00π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης των 

προσφορών).  

Αντίγραφα των συµβατικών τευχών και κάθε είδους διευκρινήσεις παρέχονται από το 

Τµήµα Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικού, Αγίου Γεωργίου 30 και Αριστείδου,  τηλ. 

2132023843-844, φαξ 2132023846 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

Άρθρο 3
ο
 ∆ικαίωµα συµµετοχής 

 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές του ζητούµενου είδους 

α) Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 

β) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 

 

Όλοι οι ως άνω προσκοµίζοντας µε ποινή αποκλεισµού: 

 

1.1.  Έλληνες πολίτες: 

A) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 



καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας 

 

 Β) Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον 

του τελευταίου 6µήνου από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, από τα οποία 

να προκύπτει ότι δεν τελούν ή δεν είναι σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης 

 

Γ) Πιστοποιητικά έκδοσης αρµόδιας Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

∆) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητήριου ή Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο θα προκύπτει η 

εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το είδος των εργασιών τους. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά των παραγράφων Γ και ∆ της 

παρούσας διακήρυξης εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένου του γνησίου υπογραφής ότι αναλαµβάνει να 

παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη στους χώρους και κατά το χρόνο που θα υποδείξει η 

Υπηρεσία εντός 90 ηµερών καθώς και ότι τα είδη αυτά είναι σύµφωνα µε τις 

απαιτούµενες από τη µελέτη προδιαγραφές. 

 

ΣΤ) Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένου του γνησίου υπογραφής  στην οποία να αποδέχεται 

τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

 

Ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένου του γνησίου υπογραφής για το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς. 

 

Η) Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένου του γνησίου υπογραφής για το χρόνο εγγύησης των 

υπό προµήθεια ειδών. 

 

Θ) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό δεν απαιτείται. 

 

1.2. Οι αλλοδαποί: 

 

Α) Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, (άρθρο 4.1.1 της παρούσης) αλλά µε έκδοση 

της χώρας εγκατάστασής τους 

Β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

 

1.3.  Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του άρθρου 4.1.1 της διακήρυξης. 



 

Σηµειώνεται ότι υπόχρεοι στην προσκόµιση του ποινικού µητρώου είναι: 

 

- Οµόρυθµοι εταίροι ή/και διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

 

- Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε. 

 

όπως αναφέρονται στο τελευταίο καταστατικό της εταιρείας (τελευταίο Φ.Ε.Κ. 

τροποποίησης) και το οποίο οφείλει να προσκοµίσει µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.    

 

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

 

2. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκοµίζονται πρωτότυπα ή αντίγραφα 

 

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισµού την ηµέρα 

και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισµός, αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόµενους µε την 

επίδειξη της ταυτότητας τους ή από εκπροσώπους αυτών προσκοµίζοντας στην 

περίπτωση αυτή µαζί µε την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών µε τη 

συµπλήρωση εντύπου οικονοµικής προσφοράς.  

 

4. Ο φάκελος θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”, Α.Μ.: 48/2014». Οι 

προσφορές θα υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Στο κυρίως φάκελο 

θα υπάρχουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς (έντυπα τεχνικών προδιαγραφών). Τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς θα είναι τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι προσφορές µπορεί να 

αποσταλούν στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο  και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, 

µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία µέχρι την 

προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

5. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο µειοδότης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον 

συµβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών πλέον 2 µήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την προσωρινή 

παραλαβή των προς προµήθεια ειδών από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. 

 

 

 

 



Άρθρο 4
ο
 Προσφορές 

      

Η τιµή θεωρείται καθαρή χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι δεν αναπροσαρµόζεται ούτε αναθεωρείται 

σε καµιά περίπτωση. 

 

Η προσφερόµενη τιµή γράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και δεν πρέπει να 

υπάρχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.  

Η ισχύς της προσφοράς ορίζεται σε τέσσερις µήνες. 

 

Άρθρο 5
ο
 Παράδοση ειδών 

 

Η παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών θα γίνεται τµηµατικά εντός 5 εργάσιµων 

ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, σε χώρο και κατά το χρόνο που θα 

υποδεικνύει κάθε φορά ο ∆ήµος και σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α. 

καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύµβαση. Η παράδοση 

θα ολοκληρωθεί εντός 90 ηµερών για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, από την 

υπογραφή της συµβάσεως. 

 

Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται: α) ∆ήµος Χαλανδρίου: Αγ. Γεωργίου 30 και 

Αριστείδου και β) Αποθήκη ∆ήµου Χαλανδρίου: Σαρανταπόρου 55. 

 

 Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται τµηµατικά και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα στα ανωτέρω κτίρια και ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 

Η µεταφορά των υλικών στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία θα γίνεται µε ευθύνη 

και δαπάνη του Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 6
ο 
Τρόπος επιλογής του προµηθευτή 

 

Η επιτροπή θα επιλέξει τον προµηθευτή λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 20 

παρ. 1α, του ΕΚΠΟΤΑ, για την τελική επιλογή του προµηθευτή όταν κριτήριο είναι 

µόνο η χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των υπό 

προµήθεια ειδών). 

 

Άρθρο 7
ο 
Πληρωµή αναδόχου 

 

Η πληρωµή στον προµηθευτή θα γίνεται µε την προσκόµιση και ενταλµατοποίηση του 

τιµολογίου, αφού γίνει η παραλαβή του είδους και συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια υλικών θα γίνεται για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής 

Παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές. 

 



Άρθρο 8
ο
 Κρατήσεις 

 

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

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός του 

Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο. 

 

Επίσης βαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσιεύσεως του διαγωνισµού και τυχόν 

επαναληπτικού καθώς και µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης 

σύµφωνα µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων. 

 

Άρθρο 9
ο 
Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 

 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών, θα ισχύουν τα 

προβλεπόµενα από τα άρθρα 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και το άρθρο 35 που 

προβλέπει τις προϋποθέσεις για την έκπτωση του αναδόχου από την προµήθεια. Όλα τα 

υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και συσκευασµένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωµατικής λειτουργίας ή φθοράς των υλικών ισχύουν τα 

προβλεπόµενα από το άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 10
ο 
Λήψη πληροφοριών - Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης 

 

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες από το Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού του ∆ήµου. 

 

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου 

διοίκησης του ∆ήµου, θα αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια και στο δικτυακό του τόπο 

www.halandri.gr. Επίσης θα δηµοσιευθεί σε  µία ηµερήσια τοπική και µία εβδοµαδιαία 

τοπική ( Ν.3548/07) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

  

3. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και 

του τυχόν επαναληπτικού, θα βαρύνουν τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε 

οριστικά η δηµοπρασία. Σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγύηση συµµετοχής. 

                                                                                    
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

 


