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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

                                                                 Αριδαία  25-11-2015     

                                                            Αρ. Διακηρ. :  33237

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Ο  Δήμαρχος  Αλμωπίας διακηρύσσει  επαναληπτικό  Πρόχειρο  Διαγωνισμό  με 

σφραγισμένες προσφορές για την « Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , λοιπών 

Περιφερειακών & Λογισμικού » για τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου Αλμωπίας, με 

κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

- Τις  διατάξεις  της  αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές 

ερμηνευτικές εγκυκλίους.

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.

- Την  Π1/3305/03-11-2010  (Φ.Ε.Κ.  1789/Β΄/12-11-2010)  απόφαση  του 

Υφυπουργού Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

- Τον  προϋπολογισμό  εξόδων  2015 του  Δήμου,  σε  κωδικούς  του  οποίου 

προβλέπεται  συνολική  πίστωση  25.596,00 ΕΥΡΩ για  την  προμήθεια « 

Προμήθεια  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  ,  λοιπών  Περιφερειακών  & 

Λογισμικού ».

- Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

- Την  με  αριθμ.  5/2015  μελέτη  που  συνέταξε  το  Τμήμα  Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλμωπίας. 



- Την 172/2015 , ΑΔΑ: 75Μ1ΩΨΩ-Σ3Η απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

την  οποία  ψηφίστηκε  συνολική  πίστωση ποσού  25.596,00  (22.004,00 €   και 

3.592,00 € ) σε βάρος των Κ.Α. 10.7134.0003 και 10.7134.1003  κωδικών του 

προϋπολογισμού έτους 2015 αντίστοιχα. 

- Την 214/2015 , ΑΔΑ: 60ΑΛΩΨΩ-9Χ6 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού. 

- Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

- Το Ν.4250/2014 (Α/74/2014) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ.2 .

- Το νόμο 4281/2014.

- Την αριθμ.  2153/2015 ΑΔΑ: 7ΜΝ7ΩΨΩ-ΥΜΟ   Απόφαση Δημάρχου για  την 

έγκριση της διενέργειας της προμήθειας

- Το   αριθμ.  28264/1-10-2015 έγγραφο  της  επιτροπής  διεξαγωγής  του 

διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  λοιπών 

περιφερειακών και  λογισμικού  με το οποίο διαβίβασε την εισήγησή της στην 

Οικονομική Επιτροπή για επανάληψη του διαγωνισμού. 

− Την  αριθμ. 282/2015  ,   ΑΔΑ:  .69Ζ4ΩΨΩ-137απόφαση  της  Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία αποφάσισε την επανάληψη του διαγωνισμού με τους 

ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.

− Την  αριθμ.15025/6-11-2015 απόφαση   της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού με 

τους ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές .

                                  Όροι Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την   4/12/2015   ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11.00 

π.μ  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε 

με  τις  με  αριθμό  3/2015  ΑΔΑ:  ΨΣ59ΩΨΩ-7ΙΜ  απόφαση  της  Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας,  στο Δημαρχείο του Δήμου. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά 

στον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,  μέχρι και την 4/12/2015 

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ 



Κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό  υποβάλλοντας 

προσφορά  για  το  σύνολο  των  προς  προμήθεια  ειδών,  του  ενδεικτικού 

προϋπολογισμού .

Οι  προσφορές  κατατίθενται  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού 

αυτοπρόσωπος ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, 

σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα.    Οι προσφορές μπορεί και 

να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο στην Δ.νση     Πλατεία Αγγελή 

Γάτσου 1 Τ.Κ. 58400 Αριδαία) με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και 

την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

  Οι προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους προμηθευτές  για  χρονικό 

διάστημα    τριών  (3)  μηνών  από  την  επομένη  της  διενέργειας  του 

διαγωνισμού.

  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 

αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του 

στο διαγωνισμό και  σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται  πλήρη 

αποδοχή  εκ  μέρους  του  υποψηφίου  των όρων διενέργειας  του  διαγωνισμού, 

όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.

   Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 

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

σχετική  διαδικασία,  χωρίς  ουδεμία  υποχρέωση  για  καταβολή  αμοιβής  ή 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

  Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με 

τη  σύνταξη  και  υποβολή  των  στοιχείων  που  αναφέρονται  στην  παρούσα, 

Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ.

             Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι 

έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  σε δύο αντίτυπα , 

πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

α.  Η  Φράση   << ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  >> με  κεφαλαία 

γράμματα.

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια  



<<ΠΡΟΣ     ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

ΕΚΠ-ΟΤΑ>>. 

γ.    Ο αριθμός της διακήρυξης << 33237 >>.

δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού <<  4-12-2015>>. 

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία , Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ)

   Εντός του φακέλου της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

(δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.)  σε δύο (2) αντίτυπα πρωτότυπα η 

σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  ακριβών  αντιγράφων,  καθώς  και  ο 

υποφάκελος  της  οικονομικής  προσφοράς  στον  οποίο  τοποθετείται  η  οικονομική 

προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπη και  αντίγραφο) και θα αναγράφεται 

αριθμητικός και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης.

Ο υποφάκελος  της  οικονομικής προσφοράς θα είναι  σφραγισμένος  και  εξωτερικά  θα 

φέρει υποχρεωτικά  την φράση << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και  τις 

β,γ,δ, & ε ενδείξεις του κυρίως  φακέλου .

            

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

οι  ενώσεις  προμηθευτών  και  οι  συνεταιρισμοί  που  ασκούν  εμπορική 

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι προσφέροντες οφείλουν να  υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα ακόλουθα 

κατά  περίπτωση  Δικαιολογητικά  (δημόσια  έγγραφα  ,  βεβαιώσεις,  πιστοποιητικά  κ.α.) 

πρωτότυπα  η  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  ακριβών 

αντιγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 1 του Ν. 4250/2014, ως 

εξής: 

3.1  Οι Έλληνες πολίτες:

α) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ & πιστοποιητικά όλων των λοιπών Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), που ο Προσφέρων  δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση, 

ότι  είναι  υποχρεωμένος  να  καταβάλει  εισφορές,   από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο 



προσφέρων  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  κατά  την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

        γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:

I. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

που  αναγράφονται  στην 5/2015 μελέτη  που  συνέταξε  το  Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α) και  αποδέχονται  αυτούς  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα.  Σε  διαφορετική 

περίπτωση  να  αναφέρονται    ρητά   τα  σημεία  που  τυχόν  δεν 

αποδέχονται. 

II. Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της προμήθειας, παράρτημα Α .

III. Τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών.

δ)   Απόσπασμα   ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου 

τριμήνου   πριν  από την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  από το  οποίο  να 

προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον 

του τελευταίου εξαμήνου,  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης  σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Για τα φυσικά πρόσωπα  :  

Ότι   δεν  τελούν  υπό  πτώχευση  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης 

πτώχευσης . Επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης 



σε αναγκαστική διαχείριση.

Για τα νομικά  πρόσωπα  :  

Ότι   δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 

διαδικασία κήρυξης  σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,  με το οποίο  θα πιστοποιείται  η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος 

των  προς  προμήθεια  ειδών  θα  οδηγεί  σε  αποκλεισμό  του  συμμετέχοντος.  Το 

πιστοποιητικό αυτό  θα έχει  εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.

ζ)   Εφόσον οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπροσώπους 

τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

          η)  Δημοτική  ενημερότητα  του  Δήμου Αλμωπίας.  Η  Δημοτική  ενημερότητα 

χορηγείται από το Ταμείο του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη 

δημότες Αλμωπίας, χορηγείται σχετική βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου.

Διευκρίνιση:
Σε  περίπτωση  που  ορισμένα  από  τα  ανωτέρω  Δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν 
καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή 
αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  Προσφέροντα  ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

3.2    Οι αλλοδαποί: 

1.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

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

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

2.    Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 



χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 

περιπτώσεις (α,β) και (ε) του 3.1  καθώς και τα δικαιολογητικά (γ) & (ζ) του 3.1. 

3.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 

τους  στα  μητρώα  του  οικείου  επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμους  επαγγελματικούς 

καταλόγους. 

Διευκρίνιση:
Σε  περίπτωση  που  στη  χώρα  του  Προσφέροντα  ορισμένα  από  τα  ανωτέρω 
Δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  ανωτέρω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 
του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 
Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντα, οι  οποίες και θα 
υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών».

3.3    Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 

Όλα τα  παραπάνω δικαιολογητικά  (3.1) και  (3.2) εκτός  του αποσπάσματος  ποινικού 

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο. 

  Τα  δικαιολογητικά  αφορούν  το  ίδιο  το  νομικό  πρόσωπο  και  όχι  τα  φυσικά 

πρόσωπα που το διοικούν ή το εκπροσωπούν.

    Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν  και  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε  συμμετέχοντος  όπως  το  ΦΕΚ 

ίδρυσης  και  τις  τροποποιήσεις  του  (για  ΑΕ  και  ΕΠΕ),  αντίγραφο η  απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και 

ΕΕ).  Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. 

και  τα  έγραφα  της  νομιμοποίησης  αυτών,  αν  αυτό  δεν  προκύπτει  ευθέως  από  το 

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

προσώπου. 

3.4    Οι συνεταιρισμοί: 

1.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

2.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι  δεν  συντρέχουν  οι  ανωτέρω  περιπτώσεις  (α,β)  και  (ε)  του  3.1 καθώς  και  τα 

δικαιολογητικά (γ) , (ζ) & (η) του 3.1. 



Διευκρίνηση:
Σε  περίπτωση  που  ορισμένα  από  τα  ανωτέρω  Δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν 
καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή 
αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  Προσφέροντα  ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

3.5    Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

   Όλα  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που 

συμμετέχει στην ένωση. 

 4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους 

τους  υποβάλλουν,  μαζί  με  την  προσφορά,  βεβαίωση  εκπροσώπησης, 

βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Εάν σε  κάποια  χώρα δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω πιστοποιητικά ή  έγγραφα,  ή  δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 

νόμο  ένορκη  δήλωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση, 

βεβαιουμένου  του  γνήσιου  της  υπογραφής  του  δηλούντος  από  αρμόδια  δικαστική  ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

5.   Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος  θα αναλάβει τελικά 

την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης που 

θα υπογραφεί . Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του 

προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή, για όσο θα είναι σε ισχύ 

η σύμβαση, δηλαδή  μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια 

ειδών .

Οποιαδήποτε  αλλαγή  τους  από  την  πλευρά  του  προμηθευτή  θα  απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Σημειώνεται εδώ, ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο οικονομικής 

προσφοράς,  η  οποία  θα   είναι  συνταγμένη  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του 

Παραρτήματος Β, της παρούσας διακήρυξης.



 

6.  Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που  περιγράφονται 

στην σχετική  μελέτη, παράρτημα Α .

7. Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  θα  γίνει  στο  προμηθευτή  που  θα  προσφέρει  τη 

χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του 

είναι σύμφωνη με την  τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό προϋπολογισμό  της προμήθειας.

 

  Σε περίπτωση ακύρωσης της προσφοράς του μειοδότη προμηθευτή ή διακοπής της 

σύμβασης του για οποιοδήποτε λόγω , η προμήθεια (για το σύνολο η υπόλοιπό της) 

δύναται  θα ανατεθεί στον αμέσως επόμενο μειοδότη.

8.  Ο προμηθευτής  που  θα  προκύψει  μετά  την  κατακύρωση,  είναι  υποχρεωμένος  να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής 

συμβατικής  αξίας  των  ειδών,  χωρίς  Φ.Π.Α.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να 

καλύπτει το  χρόνο ισχύος της σύμβασης  και να  είναι σύμφωνη,  με το άρθρο 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει έως σήμερα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης στον Δήμο.

9. Η παράδοση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , των λοιπών Περιφερειακών και 

Λογισμικού  θα γίνει   με ευθύνη & έξοδα του προμηθευτή , σε χώρο που θα υποδειχθεί 

από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου. Ο χρόνος 

παράδοσης των μηχανημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης . Η προσκόμιση και τοποθέτηση των προϊόντων θα γίνει 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής 

του Δήμου , που ορίστηκε με την αριθμ. 17/2015 ( ΑΔΑ: 7Σ49ΩΨΩ-ΩΥΥ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου ,  όπως ισχύει  ,  μετά  από μακροσκοπικό έλεγχο και  πρακτική 

δοκιμασία , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η Παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της διακήρυξης και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του 

αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς και 

υπάρχουν  διαφορές  και  αποκλίσεις  από   αυτούς  ,  τότε  δεν  θα  παραληφθούν  και  ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές , σύμφωνα με τους όρους της 



σύμβασης  και της προσφοράς. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάστασή 

τους με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς 

, οι εγγυήσεις του αναδόχου θα εκπέσουν υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος  κατά  τα  στοιχεία  της  προσφοράς  του.  Κατά  τα  λοιπά ,  ισχύουν  τα  άρθρα 

28,33,34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

 Ο Δήμος Αλμωπίας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού και να εξαντλήσει το συνολικό ποσό της σύμβασης. 

10. Τον  προμηθευτή  βαρύνουν  όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις  (κράτηση  0,10%  επί  της 

συνολικής  συμβατικής  αξίας  (χωρίς  ΦΠΑ)  υπέρ   της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 

Συμβάσεων,  τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄  αυτού στην 

κράτηση του 0,10%),   κράτηση για φόρο εισοδήματος όπου προβλέπεται εκ του νόμου 

καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού, 

πλην του Φ.Π.Α , που βαρύνει τον Δήμο. 

11.Όταν στην διακήρυξη υπάρχει  ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. 

Ο.  Τ.  Α.).   Για  ότι   δεν  αναφέρεται  σε  συγκεκριμένο άρθρο της  διακήρυξης  ισχύει  ο 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις  Διατάξεις των 

Ν. 2286/1995 και  Ν.3463/2006.

12.Η  πληρωμή  του  προμηθευτή   θα  γίνει  εφ'  άπαξ  ή  τμηματικά  ανάλογα  με  την 

παράδοση  των  ειδών,  μετά  την  οριστική  τους  παραλαβή  και  μετά   την  έκδοση 

αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

13. Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες είναι η : κ. Πορτοκάλη Βασιλική Τηλ.: 23843 

50273  φαξ:  23840  21226  (σχετικά  με  την  διαδικασία  του  διαγωνισμού)  και  η  κ. 

Ελπασίδου Παρθένα  Τηλ.: 23843 50214 φαξ: 23840 21226 (σχετικά με την μελέτη και τα 

τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  προς  προμήθεια  ειδών).  Περίληψη  της  διακήρυξης  να 

αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  δήμου,  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια»,  στο 

δικτυακό τόπο του Δήμου Αλμωπίας και να δημοσιευθεί σε μια εβδομαδιαία Νομαρχιακή 

εφημερίδα του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. Επίσης η 

διακήρυξη να αναρτηθεί και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της αρχικής και 

τυχόν  επαναληπτικής  δημοπρασίας  βαρύνουν  τον  ανάδοχο   της   προμήθειας  και 

εισπράττονται πριν ή με την πρώτη πληρωμή της προμήθειας. 



14. Η παρούσα   διακήρυξη  εγκρίθηκε με την αριθμ. 282/2015 , ΑΔΑ: 69Ζ4ΩΨΩ-137 

απόφαση της Οικονομικής    Επιτροπής.

                                                                         Ο Δήμαρχος

                                                                              

                                                                    Μπίνος Δημήτριος 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Aριθμ. Μελέτης:    5

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λοιπών Περιφερειακών & 
Λογισμικού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνικές προδιαγραφές 
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Εργασία  :

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, λοιπών Περιφερειακών & 

Λογισμικού

Aριθμ. Μελέτης: 5

Τεχνικές προδιαγραφές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Εργασία  :

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
λοιπών Περιφερειακών & Λογισμικού

Aριθμ. Μελέτης: 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Η  προμήθεια  αφορά  αγορά  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  λοιπών 
Περιφερειακών & Λογισμικού για την μηχανοργάνωση:
α)  Της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  Τοπικής  Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
β) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
γ) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού
δ) της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
ε) και τέλος του Γραφείου Δημάρχου

2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  λοιπών 
Περιφερειακών (Hardware) & Λογισμικού για τις ανάγκες:

α)  Της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  Τοπικής  Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
β) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
γ) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού
δ) της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
ε) και τέλος του Γραφείου Δημάρχου

2.1 Η/Υ  με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση
1 ΑΡΙΘΜΌΣ Η/Υ 33
2 ΤΎΠΟΣ INTEL
3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΈΣ Core i5-4.590 (3,30 GHz)



4 CHIPSET Intel Express H81
5 ΚΆΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΏΝ Intel HD Graphics
6 ΤΎΠΟΣ ΜΝΉΜΗΣ DDR3-1600MHz
7 ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΜΝΉΜΗΣ 4GB
8 ΣΚΛΗΡΌΣ ΔΊΣΚΟΣ 

(ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ/ΣΤΡΟΦΈΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)

500GB/7.200rpm

9 ΟΠΤΙΚΆ ΜΈΣΑ DVD-RW
10 FLOPPY DISK Card Reader No/No
11 ΣΕΙΡΙΑΚΉ ΘΎΡΑ/ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ 

ΘΎΡΑ
No/No

12 ΔΊΚΤΥΟ ETHERNET 10/100/1000
13 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝO 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ 
Windows 8,1

2.2  Οθόνες με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση
1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΘΟΝΩΝ 10
2 ΤΎΠΟΣ TFT
3 ΧΡΏΜΑ μαύρο
4 ΜΈΓΕΘΟΣ ΟΘΌΝΗΣ 21.5”
5 ΑΝΆΛΥΣΗ Μέγιστη 1920X1080
6 ΜΈΓΕΘΟΣ PIXEL 0.264 x 0.264 mm
7 ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑ 200 cd/m2

8 ΑΝΤΊΘΕΣΗ 600:1
9 ΓΩΝΊΑ ΘΈΑΣΗΣ 90/60 (H/V)

10 ΧΡΌΝΟΣ ΑΠΌΚΡΙΣΗΣ 5 ms
11 ΠΛΉΘΟΣ ΧΡΩΜΆΤΩΝ 16 M
12 ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ ΟΡΙΖΌΝΤΙΑΣ 

ΣΆΡΩΣΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΉ)
30 ~ 83 kHz

13 ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ ΚΆΘΕΤΗΣ 
ΣΆΡΩΣΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΉ)

56 ~ 75 Hz

14 ΕΊΣΟΔΟΣ ΒΊΝΤΕΟ RGB Analog
15 ΣΎΝΔΕΣΗ D-Sub mini 15 pin, DVI-I 24 pin 

(switchable)
16 ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΎ: : OSD Lock, Auto Adjustment, 

Gamma Control
17 ΣΥΜΒΑΤΉ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ: UL, UL-cUL, TUV-GS, SEMCO, 

TCO-03, MPR-II, FCC-B, CE, 
ISO13406-2, EPA Energy Star

18 ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Tilt
19 ΕΓΓΎΗΣΗ Εγγύηση ενός έτους

2.3  Συσκευές  αδιάλειπτης  λειτουργίας  (UPS),  LINE-INTERACTIVE 

λειτουργίας, με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση
1 ΕΞΟΔΟΣ
2 ΙΣΧΎΣ (MAX) 600 Watts / 1000 VA
3 ΥΠΑΡΞΗ ΦΊΛΤΡΟΥ ΘΟΡΎΒΟΥ -
4 ΤΆΣΗ 230 / 220 / 240VAC
5 ΑΠΌΔΟΣΗ 90%



6 ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ 50/60 Hz +/- 0,1 Hz
7 ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΉ Ημιτονική
8 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ ΚΟΡΥΦΉΣ 3:1
9 ΧΡΌΝΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΉΣ 0ms

10 ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ 8xIEC 320 C13 ή Σούκο
11 ΕΊΣΟΔΟΣ
12 ΤΆΣΗ 230 VAC
13 ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ 50/60 Hz +/- 3 Hz
14 ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗ ΤΆΣΗΣ 160-280V σε πλήρες φορτίο
15 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΈΣ
16 ΤΎΠΟΣ Maintenance-free sealed Lead-Acid 

battery with suspended electrolyte, 
leak proof

17 ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ 14 λεπτά σε πλήρες φορτίο
18 ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
19 ΑΚΟΥΣΤΙΚΌΣ ΘΌΡΥΒΟΣ μικρότερος των 55dBA
20 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
0-40 °C

21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ EN 50091-1,EN 50091-2
22 ΑΡΙΘΜΟΣ 25
23 ΕΓΓΎΗΣΗ Εγγύηση ενός έτους

2.4  Εκτυπωτές Α4 με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση
1 ΑΡΙΘΜΟΣ 7
2 ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μονόχρωμος εκτυπωτής laser με 

δυνατότητα δικτύωσης Ethernet 10/100 και 
Wi-Fi, για ασύρματη γρήγορη, αυτόματη 

εκτύπωση διπλής όψης.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  600MHz

3 ΕΞΟΔΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα

4 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Έως 35 σελ/λεπτό
5 ΤΥΠΙΚΗ ΜΝΗΜΗ  128ΜΒ
6 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Με ανάλυση 1200dpi
7 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
PostScript 3

8 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PCL 5e και 6
9 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  20.000 σελίδων

19 ΕΓΓΎΗΣΗ Εγγύηση ενός έτους

2.5  Πολυμηχάνημα/Εκτυπωτής με  τα  παρακάτω,  κατ’  ελάχιστο,  τεχνικά 

χαρακτηριστικά:

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση



1 ΑΡΙΘΜΟΣ 1
2 ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ FAX/COPIER/PRINTER/SCANNER
3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER-MONOCHROME
4 PC ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ PC σύνδεση LAN, USB , USB 

υποδοχής
5 ΜΝΗΜΗ Τυπική μνήμη 128 MB (τουλάχιστον )

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη 128 MB 
( τουλάχιστον )

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Wired

7 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Β / W 7 δευτερόλεπτα

8 ΜΕ ENERGY STAR ΝΑΙ
9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ Wintows 7

10 CORYING
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

RAM (ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ)

25 ppm

128 MB ( al τουλάχιστον )

11 ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 600x600 dpi ( al τουλάχιστον)
12 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΚΤΥΟΥ -

13 ΕΓΓΎΗΣΗ Εγγύηση ενός έτους

2.6  Βιντεοπροβολέας (Projector) με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά 

χαρακτηριστικά:

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση
1 ΑΡΙΘΜΟΣ 1
2 ΤΥΠΟΣ 1024ΧGA, 3.000ANSI,contrast 

13.000:1
3 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ Θήκη μεταφοράς, καλώδιο 

τροφοδοσίας, καλώδιο VGA, καλώδιο 

S-video, καλώδιο composite video, 

καλώδιο ήχου, τηλεχειριστήριο, 2 

μπαταρίες AAA, οδηγός γρήγορης 

εγκατάστασης, φυλλάδια εγγύησης 

και υποστήριξης, εγχειρίδιο χρήσης 

σε CD
4 ΕΓΓΎΗΣΗ Εγγύηση δύο ετών
5 ΚΑΛΩΔΙΟ VGA ΑΡΣΕΝΙΚΟ-

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 15m
6 ΒΑΣΗ PROJECTOR ΟΡΟΦΗΣ 

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
1,2 m

2.7  Μπαταρίες  για  τις  συσκευές  αδιάλειπτης  λειτουργίας  UPS που 

εξυπηρετούν τον  SERVER του Δήμου   και  λοιπούς υπολογιστές  του 

Δήμου με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:



Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση
1 ΑΡΙΘΜΟΣ 15
2 ΤΥΠΟΣ Μπαταρία 
3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS Επαναφορτιζόμενη 12V/7 AH

2.8 Προμήθεια Ποντικιών

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση
1 ΑΡΙΘΜΟΣ 10
2 ΤΥΠΟΣ Ποντίκι με ροδέλα/Ενσύρματο, 

μαύρου χρώματος
3 ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΛΗΚΤΩΝ 3
4 ΣΥΝΔΕΣΗ USB
5 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1,5m

2.9 Προμήθεια Πληκτρολογίων

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση
1 ΑΡΙΘΜΟΣ 10
2 ΤΥΠΟΣ Ενσύρματο πληκτρολόγιο
3 ΔΙΑΤΑΞΗ Ελληνικά-Αγγλικά

2.10 Προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, 

τεχνικά χαρακτηριστικά:

Προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών και συγκεκριμένα προμήθεια αδειών χρήσης 
λογισμικού των υπολογιστών του Δήμου Αλμωπίας (60 χρήστες). Αναλυτικά μετά από 
έλεγχο των υπολογιστών του Δημοτικού Καταστήματος των ΚΕΠ και των υπηρεσιών του 
Δημοτικού Καταστήματος της Ενότητας Εξαπλατάνου, αλλά και των Δημοτολογίων και 
της Πολεοδομίας, διαπιστώθηκε πως υπάρχουν δέκα έξι (16) νόμιμες άδειες χρήσης για 
λειτουργικό Windows 7 Professional, Vista Home Basic και είκοσι οκτώ 28 H/Y διαθέτουν 
νόμιμο λειτουργικό  Windows XP το οποίο είναι  πεπαλαιωμένο, συνεπώς χρειάζεται  η 
προμήθεια σαράντα τεσσάρων (44) αδειών χρήσης (σε σύνολο 60 χρηστών).  Επειδή 
όμως  η  συγκεκριμένη  προμήθεια  αφορά  και  προμήθεια  τριάντα  τριών  (33)  Η/Υ  με 
ενσωματωμένο  Windows 8,1,  θα  γίνει  προμήθεια  έντεκα  (11)  νέων  αδειών  χρήσης 
λογισμικού Windows 7 Professional.

Όσον αφορά στο λογισμικό Microsoft Office θα εγκατασταθούν εξήντα (60) δωρεάν 
άδειες open office και libre office. Τέλος θα πρέπει να γίνει προμήθεια μίας (1) άδειας 
Autodesk ACAD LT 2013 για το σχεδιασμό μελετών μέσω υπολογιστή. Για τα υπόλοιπα 
προγράμματα  που  απαιτούνται  για  την  προστασία  και  την  ασφαλή  διακίνηση 
ηλεκτρονικών  εγγράφων  και  λοιπών  εργασιών,  θα  γίνει  προμήθεια  ΔΩΡΕΑΝ 
προγραμμάτων (π.χ. antivirus, αντιγραφικά, συμπιεστικά κλπ).

Η παρούσα προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας.  Στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
που  συνοδεύουν  την  παρούσα  περιγραφή  περιλαμβάνεται  και  η  εγκατάσταση 
στους υπολογιστές του Δήμου και η σύνδεσή τους με το δίκτυο του Δήμου. Με 
τη συγκεκριμένη προμήθεια θα καλυφθεί μέρος των αναγκών των υπηρεσιών, 
έτσι όπως κατεγράφησαν από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Δήμου και 
επικυρώθηκαν από την αιρετή διοίκηση. Η αντικατάσταση του συγκεκριμένου 
εξοπλισμού  θα  συμβάλει  στην  ανανέωση  του  υπάρχοντος  παρωχημένου 



εξοπλισμού, με ταυτόχρονη ανανέωση μέρους του λογισμικού τους. Η προμήθεια 
θα  πραγματοποιηθεί  με  βάση  τα  διαθέσιμα  ποσά  στον  Προϋπολογισμό  στην 
παρούσα φάση. 

Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί 
συνόλου  των  ζητούμενων  υλικών,  υπό  την  προϋπόθεση  να  γίνεται  από  τον 
υποψήφιο  πλήρη  συμμόρφωση  με  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  τεχνικών 
προδιαγραφών.  Στην  περίπτωση  που  κάποιος  υποψήφιος  προσφέρει  καλύτερο 
χαρακτηριστικό  από  τα  αναφερόμενα  στη  μελέτη,  τελικό  κριτήριο  επιλογής 
θεωρείται και πάλι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α., είναι: 25.596,00 €
Η προμήθεια θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.3463/2006 

"Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας"  και του άρθρου 13 Ν. 2503/1997.
Η προμήθεια του ποσού των  Ευρώ , θα βαρύνει τους παρακάτω αναφερόμενους ΚΑ του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015. 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2015 ΠΟΣΟ με ΦΠΑ €
02.10.7134.0003 Προμήθεια Η/Υ 22.004,00

02.10.7134.1003 Προμήθεια μηχανογραφικών 
εφαρμογών

3.592,00

                           Αριδαία, 15-07-2015

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

            ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
              & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εργασία  :

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών λοιπών Περιφερειακών & 

Λογισμικού

Aριθμ. Μελέτης: 5/ 2015

Τιμολόγιο Εργασιών  / Προϋπολογισμός 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εργασία  :

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών λοιπών Περιφερειακών 
& Λογισμικού

Aριθμ. Μελέτης: 5/ 2015

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο /  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

α/α ΕΙΔΟΣ MON. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ/ 
ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ €

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ

1
Η/Υ των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρ. 2.1
τεμάχιο

33 450,00 14.850,00

2
Οθόνες των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρ. 2.2
τεμάχιο

10  150,00 1.500,00

3
UPS των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρ. 2.3
τεμάχιο

25 90,00 2.250,00

4
Εκτυπωτών των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρ. 2.4
τεμάχιο

7 250,00 1.750,00



5
Εκτυπωτών των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρ. 2.5 
(πολυμηχάνημα)

τεμάχιο

1 250,00 250,00

6
Πληκτρολόγια των τεχνικών 
προδιαγραφών της παρ. 2.9

τεμάχιο

10 20,00 200,00

7
Ποντίκια των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρ. 2.8
τεμάχιο

10 12,90 129,00

8
Μπαταρία για UPS των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρ. 2.7
τεμάχιο

15 20,00 300,00

9
Βιντεοπροβολέας (projector) των 

τεχνικών προδιαγραφών της 
παρ. 2.6

τεμάχιο

1 775,00 775,00

10
Άδεια χρήσης Windows GGWA 7 

professional 
(παρ. 2.10)

Τεμάχιο/
Άδεια 

11 170,00 1.870,00

11
Άδεια χρήσης Open Office ή 

Libre Office (παρ. 2.10)
Τεμάχιο/

άδεια
60 0 0

12
Autodesk ACAD LT 2013 (παρ. 

2.10)
Τεμάχιο/

άδεια
1 1.722,00 1.722,00

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 23% 25.596,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ: 
25.596,00 € (Είκοσι Πέντε Χιλιάδες 
Πεντακόσια Ενενήντα Έξι)

Η  συνολική  δαπάνη  της  προμήθειας  ανέρχεται  σε  25.596,00  € 
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%

                           Αριδαία, 15-07-2015

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

            ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
              & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 ΑΡΙΔΑΙΑ        /      /2015
  

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ  

Της επιχείρησης ……………………………………..…, έδρα ………………., οδός 
…………..…………, αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………..

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές λοιπά 
Περιφερειακά και Λογισμικό όπως 
περιλαμβάνονται στην αριθμ. 5/2015 
μελέτη του Τμήματος 
Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Δήμου Αλμωπίας   

184 20.809,76

ΣΥΝΟΛΟ 20.809,76
ΦΠΑ 23% 4.786,24
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

25.596,00

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:
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