
 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Προϋπολογισµός: 40.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Α.Μ.: 25/2014 
 

                                                                                 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
Η παρούσα Μελέτη αφορά την «Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση 
παλαιοτέρου» και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου. Η προµήθεια 
περιλαµβάνει κεντρικά υπολογιστικά συστήµατα, περιφερειακό εξοπλισµό, ανταλλακτικά και 
εκτυπωτικά και θα χρησιµοποιηθεί για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς 
θα αντικαταστήσει παλαιότερο και προβληµατικό εξοπλισµό που ήδη υπάρχει και δυσλειτουργεί. 
 
Το ύψος της δαπάνης  θα ανέλθει έως του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.7134.07 του Ο.Ε. 2014. 

 
           
             Χαλάνδρι 24/07/2014 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 
 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α CPV ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(σε τεµάχια) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 30213300-8 
Η/Υ (Σετ: Πληκτρολόγιο, ποντίκι, 
οθόνη, λειτουργικό) 

24 600,00 14.400,00 

2 30237460-1 Πληκτρολόγιο 15 13,00 195,00 

3 30237410-6 Ποντίκι 15 12,00 180,00 

4 30213000-5 Laptop 3 490,00 1.470,00 

5 30233132-5 Εσωτερικός δίσκος 500 GB 10 55,00 550,00 

6 30233132-5 Εξωτερικός δίσκος 2 T 2 105,00 210,00 

7 30234600-4 Usb memory stick 4 GB 6 7,00 42,00 

8 30234600-4 Usb memory stick 64 GB 3 45,00 135,00 

9 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 µονόχρωµος 8 180,00 1.440,00 

10 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 Έγχρωµος 3 250,00 750,00 

11 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A3 µονόχρωµος 2 1.500,00 3.000,00 

12 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A3 Έγχρωµος 1 1.600,00 1.600,00 

13 30232150-0 Εκτυπωτής inkjet A3 Έγχρωµος 1 191,97 191,97 

14 30216110-0 Scanner 3 320,00 960,00 

15 30236000-2 Καλώδια USB 25 3,20 80,00 

16 30236000-2 Καλώδια DSUB (VGA) 10 4,50 45,00 

17 30236000-2 Καλώδια προέκτασης (USB) 5 4,07 20,35 

18 30213200-7 Tablet (10") 3 185,00 555,00 

19 30234300-1 CD (CAKEBOX 100) 5 30,00 150,00 

20 30234400-2 DVD (CAKEBOX 100) 5 35,00 175,00 

21 30237134-7 
Κάρτα Επιτάχυνσης Γραφικών 
(VGA) 

5 30,00 150,00 

22 30236110-6 Μνήµη RAM (ddr3) 2 GB 24 24,00 576,00 

23 48822000-6 Server 2 2.100,00 4.200,00 

24 30231310-3 Επίπεδες οθόνες 10 96,00 960,00 

25 30233153-8 Dvd reader-writer 10 20,00 200,00 

26 30237135-4 Κάρτες διεπαφής δικτύων 10 11,00 110,00 
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27 30237280-5 Τροφοδοτικό (400w) 5 35,00 175,00 

   ΣΥΝΟΛΟ:  32.520,32 
   ΦΠΑ:  7.479,67 
   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 0,01 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 40.000,00 
 

 
                                                                 Χαλάνδρι, 24/07/2014 

 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 

ΑΛ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ MSC 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 
Η/Υ (Σετ: Πληκτρολόγιο, 
ποντίκι, οθόνη, λειτουργικό) 

• Θήκη Η/Υ: Vertical Tower/Midi Tower, χρώµα 
µαύρο 

• Επεξεργαστής: Intel Core i3 ή ανώτερο (ή 
ισοδύναµο) >= 3.10 GHz, 2 πύρηνο 

• Cache επεξεργαστή: 3 MB L3 Cache 
• Μνήµη RAM: >= 4 GB DDR3 SDRAM,  

         >= 1333Mhz 
• Μνήµη RAM (Μέγιστη): 8 GB DDR3 SDRAM 
• Σκληρός δίσκος: >= 500 GB – SATA III - 

7200 rpm 
• Οπτική µονάδα: SATA DVD+/-RW double layer 
• Κάρτα γραφικών: Μνήµη κάρτας γραφικών 

1024MB DDR3 
• Έξοδος εικόνας: D-SUB 
• Έξοδος ήχου: High Definition Audio 5.1 
• Ενσύρµατο δίκτυο: 10/100/1000 Mbps 

Ethernet 
• Θύρες USB: 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 
• Θύρα µικροφώνου: 1 x Microphone in 
• Θύρα ακουστικών: 1 x Headphone Out 
• Περιφερειακά: 

o Πληκτρολόγιο: 
� Χρώµα: Μαύρο 
� Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά 
� Τεχνολογία σύνδεσης:Ενσύρµατη–            

         USB 
o Ποντίκι: 

� Χρώµα: Μαύρο 
� Σχεδιασµός: Για δεξιόχειρες και  

         αριστερόχειρες 
� Τεχνολογία σύνδεσης: Ενσύρµατη  

         – USB 
� Χαρακτηριστικά: Οπτικό (laser), 

τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τροχός 
κύλισης, κουµπί forward και backward 

� Χρώµα: Μαύρο 
o Οθόνη: 

� Επίπεδη 
� Χρώµα: Μαύρο 
� Μέγεθος οθόνης: 19.5" 
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� Ρυθµός ανανέωσης: 60 Hz 
� Μέγιστη ανάλυση: 1600 x 900 
� Απεικόνιση: 16:9 
� Χρόνος απόκρισης: <= 5 ms 
� Υποστήριξη χρώµατος: >= 16.7  

         εκατοµµύρια χρώµατα 
� Φωτεινότητα εικόνας: 250 cd/m2 
� Είσοδος σήµατος: D-SUB 
� Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Plug- 

         and-play 
� Ενσωµατωµένα ηχεία 
� Προσαρµογή θέσης: Κλίση 
� Πηγή τροφοδοσίας: AC 100/240 V  

        (50/60 Hz ) 
� Γωνία Θέασης (Ορ./Κάθ.) 170/160 
� Χρώµα: Μαύρο 

• Λειτουργικό: Microsoft Windows 8.1 
professional, προεγκατεστηµένα, ελληνικά. O 
κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει το CD 
εγκατάστασης και το απαραίτητο αυτοκόλλητο 
γνησιότητας (COA) του λειτουργικού (Για να 
διασφαλίζεται η οµαλή διασύνδεση µεταξύ των 
χρηστών και η ενσωµάτωσή τους στο 
υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης δικτύου, το 
λειτουργικό θα πρέπει να είναι όµοιο µε το ήδη 
υπάρχον και στην τελευταία ελληνική έκδοση 
που κυκλοφορεί κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού) 

• Πηγή τροφοδοσίας: AC 400 Watt/120/230 V 
(50/60 Hz) 

• Εγγύηση>= 2 χρόνια 
• ∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών >=3χρόνια 

2 Πληκτρολόγιο 

• Χρώµα: Μαύρο 
• Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά 
• Τεχνολογία σύνδεσης: Ενσύρµατη – USB 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

3 Ποντίκι 

• Σχεδιασµός: Για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 
• Τεχνολογία σύνδεσης: Ενσύρµατη – USB 
• Χαρακτηριστικά: Οπτικό (laser), τεχνολογία 

υψηλής ακρίβειας, τροχός κύλισης, κουµπί 
forward και backward 

• Χρώµα: Μαύρο 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

4 Laptop 

• Σειρά επεξεργαστή: >= CPU Intel Core i3 
• Ταχύτητα επεξεργαστή: >= 1,50 Ghz 
• Μνήµη RAM: 4 GB DDR3 
• Τύπος ∆ίσκου: HDD 
• Χωρητικότητα ∆ίσκου: ≥500 GB 
• Μνήµη κάρτας γραφικών: ≥1 GB 
• Λειτουργικό σύστηµα: Microsoft Windows 8.1 

professional, προεγκατεστηµένα, ελληνικά. O 
κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει το CD 
εγκατάστασης και το απαραίτητο αυτοκόλλητο 
γνησιότητας (COA) του λειτουργικού (Για να 
διασφαλίζεται η οµαλή διασύνδεση µεταξύ των 
χρηστών και η ενσωµάτωσή τους στο 
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υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης δικτύου, το 
λειτουργικό θα πρέπει να είναι όµοιο µε το ήδη 
υπάρχον και στην τελευταία ελληνική έκδοση 
που κυκλοφορεί κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού) 

• Μέγεθος οθόνης σε ίντσες: 15,6 
• Τύπος Panel: LED 
• Ανάλυση: ≥1280*800 
• Κάρτα ήχου: ενσωµατωµένη 
• Οπτικό µέσο: DVD +/-RW double layer 
• Webcam 
• HDMI ≥1 
• USB 3.0 ≥2 
• USB 2.0 ≥1 
• Bluetooth 
• WiFi 802.11b/g/n 
• Θύρα ∆ικτύου 
• Θήκη για το laptop 
• Εγγύηση>= 2 χρόνια 

5 Εσωτερικός δίσκος 500 GB 

• Τύπος δίσκου: HDD SATA III 
• Χωρητικότητα: 500 GB 
• Μέγεθος: 3.5 inches 
• Performance Maximum: 7200 rpm 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

6 Εξωτερικός δίσκος 2 T 

• Χωρητικότητα: 2 TB 
• Τύπος προτύπου: 3.5" 
• Τύπος διασύνδεσης: USB 3.0 
• Ταχύτητα δεδοµένων: >=5.0 Gbps  
• Ταχύτητα περιστροφής: >= 5400 rpm 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

7 Usb memory stick 4 GB 
• Χωρητικότητα: 4 GB 
• Σύνδεση: USB 3.0 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

8 Usb memory stick 64 GB 
• Χωρητικότητα: 64 GB 
• Σύνδεση: USB 3.0 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

9 
Εκτυπωτής Laser A4 
µονόχρωµος 

• Ταχύτητα εκτύπωσης: >= 30 σελ/λεπτό 
• Ανάλυση εκτύπωσης: έως 600x600dpi ή 

καλύτερη 
• Μηνιαία απόδοση: έως 5.000 σελίδες ή 

καλύτερη 
• Μέγεθος χαρτιού: A4 
• Τροφοδοσία εισόδου: 250 σελίδες ή 

µεγαλύτερη 
• Εκτύπωση διπλής όψης 
• Μνήµη: 128MB ή µεγαλύτερη 
• Συµβατά λειτουργικά συστήµατα: Windows 

XP/Vista/7/8 
• ∆ιασύνδεση: USB, Ethernet 
• Καλώδιο USB για την σύνδεση µε τον 

υπολογιστή >=1,8 m 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

10 
Εκτυπωτής Laser A4 
Έγχρωµος 

• Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωµη 
• Μέγεθος χαρτιού: A4 
• Ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης: >=20 

σελ/λεπτό 
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• Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης: >= 20 
σελ/λεπτό 

• Ανάλυση εκτύπωσης έως: 600 x 600 dpi ή 
καλύτερη 

• Μηνιαία απόδοση: έως 5.000 σελίδες ή 
καλύτερη 

• ∆ιασύνδεση: USB, Ethernet 
• Μνήµη: 128MB ή µεγαλύτερη 
• Συµβατά λειτουργικά συστήµατα: Windows 

XP/Vista/7/8 
• Εκτύπωση διπλής όψης 
• Τροφοδοσία εισόδου: 250 σελίδες ή 

µεγαλύτερη 
• Καλώδιο USB για την σύνδεση µε τον 

υπολογιστή >=1,8 m 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

11 
Εκτυπωτής Laser A3 
µονόχρωµος 

• Εκτύπωση: Μονόχρωµη 
• Μέγεθος χαρτιού: A3 
• Ανάλυση εκτύπωσης: έως 600 x 600 dpi ή 

καλύτερη 
• Ταχύτητα Ασπρόµαυρης Εκτύπωσης: >=30 

Σελ/Λεπτό 
• Μηνιαία απόδοση: έως 10.000 σελίδες ή 

καλύτερη 
• Τροφοδοσία εισόδου: 250 σελίδες ή 

µεγαλύτερη 
• Εκτύπωση διπλής όψης 
• Μνήµη: 128MB ή µεγαλύτερη 
• Συµβατότητα: Microsoft Windows xp, vista, 7, 

8 
• ∆ιασύνδεση: USB, Ethernet 
• Καλώδιο USB για την σύνδεση µε τον 

υπολογιστή >=1,8 m 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

12 
Εκτυπωτής Laser A3 
έγχρωµος 

• Εκτύπωση: Έγχρωµη 
• Μέγεθος χαρτιού: A3 
• Ανάλυση εκτύπωσης: έως 600 x 600 dpi ή 

καλύτερη 
• Ταχύτητα Ασπρόµαυρης Εκτύπωσης: >=30 

Σελ/Λεπτό 
• Ταχύτητα Έγχρωµης Εκτύπωσης: >=20 

Σελ/Λεπτό 
• Μηνιαία απόδοση: έως 10.000 σελίδες ή 

καλύτερη 
• Τροφοδοσία εισόδου: 250 σελίδες ή 

µεγαλύτερη 
• Εκτύπωση διπλής όψης 
• Μνήµη: 128MB ή µεγαλύτερη 
• Συµβατότητα: Microsoft Windows xp, vista, 7, 

8 
• ∆ιασύνδεση: USB, Ethernet 
• Καλώδιο USB για την σύνδεση µε τον 

υπολογιστή >=1,8 m 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 
 

13 Εκτυπωτής Inkjet A3 • Εκτύπωση: Έγχρωµη 
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Έγχρωµος • Μέγεθος χαρτιού: A3 
• Ανάλυση Ασπρόµαυρης Εκτύπωσης: Έως 600 

x 600 dpi ή καλύτερη 
• Ανάλυση Έγχρωµης Εκτύπωσης: έως 600 x 

600 dpi ή καλύτερη 
• Ταχύτητητα Ασπρόµαυρης Εκτύπωσης: >=10 

Σελ/Λεπτό 
• Ταχύτητητα Έγχρωµης Εκτύπωσης: >=5 

Σελ/Λεπτό 
• Μηνιαία απόδοση: έως 5.000 σελίδες ή 

καλύτερη 
• Τροφοδοσία εισόδου: 50 σελίδες ή µεγαλύτερη 
• Συµβατότητα: Windows xp, vista, 7, 8 
• ∆ιασύνδεση: USB, Ethernet 
• Καλώδιο USB για την σύνδεση µε τον 

υπολογιστή >=1,8 m 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

14 Scanner 

• Τύπος Σαρωτή: Επίπεδος  
• Αυτόµατος τροφοδότης 
• Σάρωση διπλής όψης 
• OCR 
• Συµβατά λειτουργικά συστήµατα: Windows 

XP/Vista/7/8 
• Συνδεσιµότητα: USB 2.0 
• Ανάλυση: έως 2400 dpi ή καλύτερη 
• ∆ιαστάσεις σάρωσης: A4 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

15 Καλώδια USB 

• Χρήση: Για εκτυπωτή 
• Ταχύτητα διασύνδεσης: >= USB 2.0 
• Μήκος: 3 m 
• Βύσµα: 1 x 4 PIN USB Type A – male 
• Βύσµα: (στην άλλη πλευρά) 1 x 4 PIN USB 

Type B – male 

16 Καλώδια DSUB (VGA) 
• Μήκος: >= 2M 
• Χρώµα: Μαύρο  

17 Καλώδια προέκτασης (USB) 

• Τύπος USB: προέκταση 
• Μήκος: 3 m 
• Βύσµα: 1 x 4 PIN USB Type A - male  
• Βύσµα: (στην άλλη πλευρά) 1 x 4 PIN USB 

Type A - female 

18 Tablet (10") 

• Λειτουργικό σύστηµα: Android 4.2 Jelly Bean 
• Πυρήνες Επεξεργαστή: 4πύρηνο 
• Ταχύτητα επεξεργαστή: ≥1.2 GHz 
• Χωρητικότητα: ≥16 GB 
• Μνήµη RAM: ≥1 GB 
• ∆ιαγώνιος οθόνης σε ίντσες: 10.1 
• Ανάλυση οθόνης: ≥1280*800 
• Κάµερα µπροστά: ≥0.3 Mp 
• Κάµερα πίσω: ≥5.0 Mp 
• WiFi 
• Bluetooth 
• HDMI: Mini HDMI 
• Θύρα USB: Micro USB 2.0 host 
• Τύπος Κάρτας Μνήµης: micro SD 
• Ασύρµατη Σύνδεση WiFi 
• Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion  
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• Καλώδιο σύνδεσης µε Η/Υ 
• Θήκη για το Tablet 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

19 CD (CAKEBOX 100) 

• Αποθηκευτικό µέσο: CD-R 
• Συσκευασία: Cake Box 100 τεµάχια cd 
• Χρόνος εγγραφής: 80 λεπτά 
• Ταχύτητα εγγραφής: 52x 
• Χωρητικότητα: 700 MB 
• Χάρτινο φακελάκι για κάθε τεµάχιο cd  (100 

χάρτινα φακελάκια ανά Cake Box) 

20 DVD (CAKEBOX 100) 

• Αποθηκευτικό µέσο: DVD-R / DVD+R 
• Συσκευασία: Cake Box 100 τεµάχια dvd 
• Χρόνος εγγραφής: 120 λεπτά 
• Ταχύτητα εγγραφής: 16x 
• Χωρητικότητα: 4.7 GB 
• Χάρτινο φακελάκι για κάθε τεµάχιο dvd (100 

χάρτινα φακελάκια ανά Cake Box) 

21 
Κάρτα Επιτάχυνσης 
Γραφικών (VGA) 

• Θύρα: PCI Express x16 3.0 
• Μνήµη: 1024MB DDR3 
• Μέγιστη Ανάλυση: 2560x1600 
• Συνδεσιµότητα: DVI, HDMI, DisplayPort 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

22 Μνήµη RAM (ddr3) 2 GB 

• Χωρητικότητα: 2GB 
• Τύπος:  DDR3 
• Ταχύτητα: 1333 MHz 
• Μέγεθος: DIMM  
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

23 Server 

• Σύστηµα: Express x3250 M4 (ή ισοδύναµο), 
Xeon 4C E3-1230v2 69W 
3.3Ghz/1600MHz/8MB, O/Bay SS 3.5in SATA, 
SR C100, Multi-Burner, 300 W p/s, Rack 

• Σκληρός δίσκος: 2 x 1 TB 3.5in SS 7.2K SATA 
HDD (for system x3250 ή ισοδύναµο) 

• Λειτουργικό σύστηµα: WinSvrStd 2012 OLP NL 
Gov 2 Proc, προεγκατεστηµένο, ελληνικά. O 
κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει το CD 
εγκατάστασης και το απαραίτητο αυτοκόλλητο 
γνησιότητας (COA) του λειτουργικού (Για να 
διασφαλίζεται η οµαλή διασύνδεση µεταξύ των 
εξυπηρετητών και η ενσωµάτωσή τους στο 
υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης δικτύου, το 
λειτουργικό θα πρέπει να είναι όµοιο µε το ήδη 
υπάρχον και στην τελευταία ελληνική έκδοση 
που κυκλοφορεί κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού) 

• Μέγεθος: Rackmounted 1U 
• Αριθµός επεξεργαστών: (std/max) 1/1 
• Cache: 8 MB L3 
• Μνήµη: 2 × 4 GB 1600 MHz DDR-3 UDIMM 

standard, maximum 32 GB via 4 DIMM slots 
• Expansion slots: One PCIe x8, one PCIe x4 for 

hardware RAID-0, -1, Disk bays (total) Two 
3.5 in. simple-swap SATA, hot-plug 

• Κάρτα δικτύου: Dual Gigabit Ethernet 
• Simple-swap components: Two 3.5 in. simple-

swap SATA 
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• RAID support: Simple-swap SATA models - 
ServeRAID-C100 

• Οπτικό µέσο: Multi-burner (CD + DVD) 
• Σετ σύνδεσης στο Rack 
• Εγγύηση>= 2 χρόνια 
• ∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών >=3χρόνια  

24 Επίπεδες οθόνες 

• Μέγεθος οθόνης: 19.5" 
• Ρυθµός ανανέωσης: 60 Hz 
• Μέγιστη ανάλυση: 1600 x 900 
• Απεικόνιση: 16:9 
• Χρόνος απόκρισης: <= 5 ms 
• Υποστήριξη χρώµατος: >= 16.7 εκατοµµύρια 

χρώµατα 
• Φωτεινότητα εικόνας: 250 cd/m2 
• Είσοδος σήµατος: D-SUB 
• Ενσωµατωµένα ηχεία 
• Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Plug-and-play 
• Προσαρµογή θέσης: Κλίση 
• Πηγή τροφοδοσίας: AC 100/240 V (50/60 Hz ) 
• Γωνία Θέασης: (Ορ./Κάθ.) 170 / 160 
• Χρώµα: Μαύρο 
• Εγγύηση>= 2 χρόνια 

25 Dvd reader-writer 

• Χρώµα: Μαύρο 
• Χρήση: σε Desktop 
• Τύπος Σύνδεσης: SATA 
• Dual Layer 
• Ταχύτητα Ανάγνωσης: CD 48x 
• Ταχύτητα Ανάγνωσης: DVD 16x 
• Ταχύτητα Εγγραφής: CD 48x 
• Ταχύτητα Εγγραφής: DVD-R 24x 
• Ταχύτητα Εγγραφή:ς DVD+R 24x 
• Ταχύτητα Επανεγγραφής: CD 24x 
• Ταχύτητα Επανεγγραφής: DVD-R 6x 
• Ταχύτητα Επανεγγραφής: DVD+R 8x  
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

26 Κάρτες διεπαφής δικτύων 
• Τύπος διασύνδεσης (διαύλου): PCI 
• Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδοµένων: Ethernet, 

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

27 Τροφοδοτικό (400w) 

• Παρεχόµενη ισχύς: 400 Watt 
• Τάση εξόδου: AC 230 V (50/60 Hz) 
• Υποδοχές εξόδου: 1 x 20+4Pin Main 

Connector, 2 x SATA Connectors, 1 x 
HDD(4pin) Connectors, 1 x Floppy Drive 
Connector, 2 x (4pin) 12V 

• ∆ιαστάσεις (ΠxΒxΥ) 15 cm x 14 cm x 8.6 cm 
• Εγγύηση>= 1 χρόνο 

              
              Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ                      H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
         ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
              ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ                        ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
        ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                         ΑΛ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                                   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ MSC 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ – ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 
Τηλ.: 2132023888-9 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
«Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού 
προς αντικατάσταση παλαιοτέρου» 
 
Προϋπολογισµός: 40.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Α.Μ.: 25/14 
 

 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο προµήθειας) 
 
Η Σ.Υ. αφορά την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 
 
Η προµήθεια αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 
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. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» 
3. Του Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
4. Τον 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.  Του Ν.2286/1995 στην περίπτωση γ΄ της παρ.12 άρθρου 2 
6.  Την αριθµ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Υ.Α. Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας: Σύναψη, εκτέλεση & διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 
προµηθειών, άρθρου 2, § 5, 12, 13, 16, του Ν.2286/95 

7.  Του Ν.3801/2009 άρθρου 46 
8.  Αριθµ.16820/2-09-2010 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθµ.1500/28-01-2011 & 

15302/18-08-2001 όµοιες 
9. Το Π.∆. 118/10.07.2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» του άρθρου 15 παρ.6 
10. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/1995) «Περί ∆ηµόσιου, Λογιστικού ελέγχου και ∆απανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
11. 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 

12. Το Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στο Κοινοτικό ∆ίκαιο» που 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 105/2000 (97/52/Ε.Κ.) 

13. 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  

14. Το Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α΄/22-11-2010-∆ιόρθ. Σφάλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α΄/10-12-2010): 
Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες 
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15. Λαµβάνοντας υπ΄ όψη την µε αρ. πρωτ. 18520/23-7-2014 εισήγησή µας, µε την οποία 
ζητείται η λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιµότητας για την “Προµήθεια 
µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου” και την µε αρ.  910/2014 
Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίνεται η σκοπιµότητα ανάθεσης της ανωτέρω 
προµήθειας µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. 

  
ΑΡΘΡΟ 3ο (Συµβατικά στοιχεία) 
 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
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 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας)  
 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών). 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύµβαση) 
 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο όχι µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών 
και µικρότερη των πέντε (5) για να υπογράψει την σύµβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 
6 παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο (Εγγυήσεις) 
 
Α) Η εγγύηση συµµετοχής καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
της προµήθειας συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για 5 µήνες από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 
Β) Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο µειοδότης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., λήξεως 5 
µηνών και η οποία θα αντικατασταθεί µε εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης η αξία της 
οποίας καθορίζεται σε 2,5 % της συνολικής συµβατικής αξίας. 
 
Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει όρους όπως εκείνη της καλής εκτέλεσης. 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο εγγύησης 
καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) µήνες. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο (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. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο (Φόροι, τέλη, 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο (Παραλαβή - Τρόπος πληρωµής) 
 
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 από την υπογραφή της συµβάσεως. 
 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο (Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών) 
 
Οι διαγωνιζόµενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία 
(οικονοµικά, τεχνικά κ.λπ.) των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως 
δεσµευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύµβασης και κατά την διαδικασία της 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειµένου της προµήθειας.    

 
               Χαλάνδρι, 24/7/2014 
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 

ΑΛ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ MSC 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ – ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 
Τηλ.: 2132023888-9 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  
«Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού 
προς αντικατάσταση παλαιοτέρου» 
 
Προϋπολογισµός: 40.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Α.Μ.: 25/14 
 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
 
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την “Προµήθεια 
µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου” µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών) σύµφωνα µε την µε αρ. 25/2014 µελέτη του Τµήµατος Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών προϋπολογισµού 40.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ο οποίος θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.07 (Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση 
παλαιοτέρου) του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2014. 
 
Άρθρο 1ο (Ισχύουσες διατάξεις) 
 
Η προµήθεια αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
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. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 
3. Του Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων». 
4. Τον 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. Του Ν.2286/1995 στην περίπτωση γ΄ της παρ.12 άρθρου 2. 
6. Την αριθµ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Υ.Α. Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας: Σύναψη, εκτέλεση & διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 
προµηθειών, άρθρου 2, § 5, 12, 13, 16, του Ν.2286/95 

7. Του Ν.3801/2009 άρθρου 46. 
8. Αριθµ.16820/2-09-2010 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθµ.1500/28-01-2011 & 

15302/18-08-2001 όµοιες. 
9. Το Π.∆. 118/10.07.2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» του άρθρου 15 παρ.6. 
10. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/1995) «Περί ∆ηµόσιου, Λογιστικού ελέγχου και ∆απανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
11. 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. 

12. Το Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στο Κοινοτικό ∆ίκαιο» που 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 105/2000 (97/52/Ε.Κ.). 

13. 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. 
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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  

14. Το Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α΄/22-11-2010-∆ιόρθ. Σφάλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α΄/10-12-2010): 
Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες.  

15. Λαµβάνοντας υπ΄ όψη την µε αριθµό  910/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία 
εγκρίνεται η σκοπιµότητα ανάθεσης της Προµήθειας «Προµήθεια µηχανογραφικού 
εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου» µε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού 

 
Άρθρο 2ο (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 3ο (Τόπος και χρόνος διεξαγωγής διαγωνισµού) 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα επί της Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 
1ος όροφος, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού στις 9 Σεπτεµβρίου ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την 668/2013 
απόφαση της Ο.Ε. και του Ν.3852/΄10 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του 
ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ. 
 
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 4ο (∆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 µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο 
επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να ισχύει κατά την 
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ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού (εδάφια α1, α2, α3, α4, α5 της παρ. 1 και 2α άρθρο 
7 της ΥΑ 11389/ 93 περί ΕΚΠΟΤΑ). 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. 
 
 
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): 

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.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. 

 
3.  Ο φάκελος θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ”, Α.Μ: 
12/2014». Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Στο κυρίως 
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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. 
 
4. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  της προµήθειας λήξεως τουλάχιστον 5 µηνών από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 
5. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο µειοδότης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., λήξεως 5 
µηνών και η οποία θα αντικατασταθεί µε εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης η αξία της 
οποίας καθορίζεται σε 2,5 % της συνολικής συµβατικής αξίας. 
Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει όρους όπως εκείνη της καλής εκτέλεσης. 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο εγγύησης 
καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) µήνες. 
 
 
Άρθρο 5ο (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 6ο (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 από την υπογραφή της συµβάσεως.  

Η µεταφορά των υλικών στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία θα γίνεται µε ευθύνη και 
δαπάνη του Αναδόχου. 
 
 
Άρθρο 7ο (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 8ο (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. 
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Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή τους. 

 

Άρθρο 9ο (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 10ο (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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο (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. 
                                                                                    
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ.570/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 

Χαλάνδρι, 06/08/2014 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
 

 



 

  

 

«Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου» 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α CPV ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 30213300-8 
Η/Υ (Σετ: Πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, 
λειτουργικό) 

τεµάχια 24 

2 30237460-1 Πληκτρολόγιο τεµάχια 15 
3 30237410-6 Ποντίκι τεµάχια 15 
4 30213000-5 Laptop τεµάχια 3 
5 30233132-5 Εσωτερικός δίσκος 500 GB τεµάχια 10 
6 30233132-5 Εξωτερικός δίσκος 2 T τεµάχια 2 
7 30234600-4 Usb memory stick 4 GB τεµάχια 6 
8 30234600-4 Usb memory stick 64 GB τεµάχια 3 
9 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 µονόχρωµος τεµάχια 8 
10 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A4 Έγχρωµος τεµάχια 3 
11 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A3 µονόχρωµος τεµάχια 2 
12 30232110-8 Εκτυπωτής Laser A3 Έγχρωµος τεµάχια 1 
13 30232150-0 Εκτυπωτής inkjet A3 Έγχρωµος τεµάχια 1 
14 30216110-0 Scanner τεµάχια 3 
15 30236000-2 Καλώδια USB τεµάχια 25 
16 30236000-2 Καλώδια DSUB (VGA) τεµάχια 10 
17 30236000-2 Καλώδια προέκτασης (USB) τεµάχια 5 
18 30213200-7 Tablet (10") τεµάχια 3 
19 30234300-1 CD (CAKEBOX 100) τεµάχια 5 
20 30234400-2 DVD (CAKEBOX 100) τεµάχια 5 
21 30237134-7 Κάρτα Επιτάχυνσης Γραφικών (VGA) τεµάχια 5 
22 30236110-6 Μνήµη RAM (ddr3) 2 GB τεµάχια 24 
23 48822000-6 Server τεµάχια 2 
24 30231310-3 Επίπεδες οθόνες τεµάχια 10 
25 30233153-8 Dvd reader-writer τεµάχια 10 
26 30237135-4 Κάρτες διεπαφής δικτύων τεµάχια 10 
27 30237280-5 Τροφοδοτικό (400w) τεµάχια 5 

 

 

                    
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                  

                                            ΦΠΑ 23 %:                              
                                          ΣΤΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ                         

                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:   

 
32.520,32€ 
7.479,67 € 

0,01 € 
40.000,00€ 

 
 

 
Για την “Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου” O.E. 2014 A.M. 25/2014 

προϋπολογισµού 40.000,00€ προσφέρω έκπτωση (ποσοστό % - αριθµητικά) …………………………………………… 

ολογράφως ………………………………………………………………………………………………………………………… επί των τιµών του 

τιµολογίου του προϋπολογισµού του Τµήµατος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ∆/νσης 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

 

Τιµή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Φ.Π.Α 23 %: …………………………………………………………………………………………………………………… 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (µε Φ.Π.Α.): …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Χαλάνδρι, ……………/…../2014 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

 Υπογραφή & σφραγίδα 
 


