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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι        22/09/2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                  Aρ.Πρωτ.  OIK.  36560 
Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π.  
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι 
Πληρ. Κος Νικολαρέας  
 210-5701111 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Αλέξιος Σταυρούλιας έχοντας υπόψη  : 

1) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης,        
3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3861/10,  ΦΕΚ 112Α/13.7.2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση    νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο   διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 

4) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων… » 

     5)   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  
           Υπηρεσιών   (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147  Α΄/2016), 
     6)  Το υπ’ αριθ. 80/2016 πδ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α’ 145) 
     7)  Τις διατάξεις του άρθρου 23 , παράγραφο  5, της Υ.Α. 11389/1993 (ΦΕΚ  Β'185      
        «"Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
     8) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017   (ΦΕΚ Α ‘ 62 «Εξωδικαστικός   μηχανισμός ρύθμισης  
         οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» )    

Διακηρύσσει 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  
άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος , για την : 
«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού» για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου,  οικ. 
έτους 2017, προϋπολογισμού 43.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 30211000-1, 30213000-5, 30231000-7, 30231200-9, 35125300-2, 30232110- 
8, 32413100-2, 38520000-6, 32552100-8, 30213100-6, 48920000-3, 48760000-3, 
48611000-4, 48331000-7, 48314000-2.  
 
 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6/10/2017 στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου, 3ος όροφος,  ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής (Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1-Περιστέρι), από ώρας 10:00 π. μ.  μέχρι  την 10:30 π. μ.    που 
ορίζεται και ως ώρα  λήξης παραλαβής των προσφορών. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής  δικαιολογητικών 
συμμετοχής και προσφορών,  η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (43.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα χρηματοδοτηθεί από τις με Κ.Α.  30.7134.31, 30.7134.2669 πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.  
 Για την παραλαβή της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 
Προϊστάμενο τμήματος Πληροφορικής κ.Νικολαρέα Παρασκευά τηλ. 2105701111, email: pnikolareas@peristeri.gr,  στο 
κεντρικό Δημαρχείο Περιστερίου (Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.12134-Περιστέρι, 3ος όροφος. 
 Η περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr, 
σε μία τοπική εφημερίδα, 5 ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. 
 Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον 12 ημέρες πριν  
    την διενέργεια του διαγωνισμού. 
2. Στην ιστοσελίδα του Δήμου www.peristeri.gr.  
3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 
 
            Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                                         ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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                           ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΟΡΩΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                    

 «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού» 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι     22/09/2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                  Aρ.Πρωτ.  OIK.   36560 
Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π.  
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι 
Πληρ. Κος Νικολαρέας  
 210-5701111 
 pnikolareas@peristeri.gr        

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η     Ο Ρ Ω Ν    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

 Ο Δήμαρχος Περιστερίου προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης  την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με 
σφραγισμένες προσφορές και  με συμπλήρωση   τιμολογίου «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Λογισμικού»  για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου,  οικ. έτους 2017,   προϋπολογισμού  
43.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017  ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ 
ΠΟΣΟ ΤΩΝ  43.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ  24%. 

 
Διευκρινίζεται ότι  το προϋπολογισθέν ποσό αναλύεται σε Κ.Α. ως εξής : 
 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

30.7134.31 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Λογισμικό 40.000,00€ 

30.7134.2669 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Λογισμικό (Κέντρα 
Κοινότητας) 

3.000,00€ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Στοιχεία του διαγωνισμού  (συνοπτικά)  

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  :  Δήμος Περιστερίου 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :  Διεύθυνση Προγραμματισμού / Τμήμα 

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  Συνοπτικός 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο  της ποσότητας ανά είδος. 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΏΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ημέρα  Παρασκευή 6/10/2017                        

και ώρα  10:00 έως 10:30π. μ. 
 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  Δημαρχείο Περιστερίου , Πλατεία Δημοκρατίας 1 , 

όροφος Γ. 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού» 
 ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 30211000-1, 30213000-5,  30231000-7, 30231200-9, 35125300-2, 30232110-

8, 32413100-2,  38520000-6, 32552100-8, 30213100-6, 48920000-3, 48760000-3,  
48611000-4, 48331000-7, 48314000-2. 
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 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται 
            Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της αξίας της σύμβασης     χωρίς Φ.Π.Α. 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 43.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 6 (έξι) μήνες από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :Σύμφωνα με τη συνημμένη 

στην παρούσα διακήρυξη μελέτη 20/2017 
 ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα διακήρυξη 

μελέτη 20/2017 
 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ: 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 

εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Λογισμικού» για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου, περιγράφονται 
στην μελέτη  20/2017 της Δ/νσης Προγραμματισμού και Πληροφορικής, η οποία  συνοδεύει  
τη παρούσα διακήρυξη, και στην οποία είναι υποχρεωτικά με κριτήριο αποκλεισμού η 
συμπλήρωση των φύλλων Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

 2. Ισχύουσες  διατάξεις    
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις  : 

1) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», 

2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  
της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,        

3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3861/10,  ΦΕΚ 112Α/13.7.2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση    νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο   διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 

4) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων… » 

    5)  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  
          Υπηρεσιών   (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147  
          Α΄/2016)  
    6)  Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α’  
         145) 
    7) Τις διατάξεις του άρθρου 23 , παράγραφο  5, της Υ.Α. 11389/1993 (ΦΕΚ  Β'185      
        «"Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
     8) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017   (ΦΕΚ Α ‘ 62 «Εξωδικαστικός  
         μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» )    
    
3. Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α)  Διακήρυξη του διαγωνισμού 
β)  Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή) 
γ)  Συγγραφείς Υποχρεώσεων  
δ)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τεχνικές Προδιαγραφές 
ε)  Τιμολόγιο Προσφοράς  
στ) Σχέδιο Σύμβασης 
 

 
4.  Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού     

 Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου  Περιστερίου  , Πλατεία 
Δημοκρατίας 1,  ημέρα  Παρασκευή 6/10/2017     και ώρα  10:00 έως 10:30π. μ. 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ενότητα Β παράγραφο 5 της παρούσας. 
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες 
προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 
δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού . 
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5.  Δικαίωμα συμμετοχής   
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται 
και που είναι εγκατεστημένα:  
 
α)στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.  
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 

του  Ν.4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.   Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 
κοινοπραξία). 
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος – ένωσης. 
 

6. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)   
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε 
με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 
698/16.11.2016)  ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1 και 2  του ν. 4412/2016 για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  
Στο ΤΕΥΔ συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία του, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α & 
Β), ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β & Γ), ΜΕΡΟΥΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α  & Γ) & ΜΕΡΟΥΣ VI, ώστε 
να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη 
διακήρυξη και την 20/2017 μελέτη.  
Όσα δικαιολογητικά , τεχνικά στοιχεία κ.λ.π. ζητούνται να κατατεθούν με τον φάκελο της προσφοράς 
τη μέρα του διαγωνισμού (π.χ. στοιχεία – έγγραφα τεχνικής προσφοράς ), δεν απαιτείται να 
δηλώνονται στο ΤΕΥΔ. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά , υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται περί νομικών προσώπων από κοινού από τους έχοντες υποχρέωση υπογραφής 
του. 
Συγκεκριμένα για τα νομικά πρόσωπα υπογράφεται από όλους τους υπόχρεους της ενότητας Α 
παράγραφος 7, περιπτώσεις α), β) ή γ) της παρούσας διακήρυξης αναφορικά με τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της ενότητας αυτής (ενότητα Α παράγραφος 7, περιπτώσεις α), β) ή γ) της 
παρούσας διακήρυξης). 
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από κοινού από τους έχοντες υποχρέωση υπογραφής του και 
υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να φέρει το γνήσιο της υπογραφής για κάθε 
υπογράφοντα. 
 
7. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού   
 
Ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, θα 
απαιτηθούν κατά τα οριζόμενα κατά περίπτωση  στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016: 

-  απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο αφορά ιδίως : 
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών 
(O.E. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, αφορά στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 

- πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και 
- πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,  

                   Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του   
                  στην  Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  
                 ασφάλισης  καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
            τα πιστοποιητικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που ορίζονται 
στο Μέρος ΙΙΙ ενότητα Γ του ΤΕΥΔ  

            πιστοποιητικό εγγραφής σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
Τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν μόνο από αυτόν/αυτούς στον οποίο/οποίους πρόκειται να γίνει η  
κατακύρωση σύμφωνα με την ενότητα Γ,  παράγραφο 2 της παρούσας διακήρυξης. 
 
8. Επιτροπές και λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε με την 542/2016 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του διαγωνισμού ορίστηκε με την 542/2016 πράξη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Η έγκριση διενέργειας της δαπάνης και της μελέτης καθώς  και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης , 
αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 383/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΣΔΛΩΞ2-
3ΦΜ) και 458/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω78ΛΩΞ2-7ΧΗ) 
Οι προτάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης   Α 658 (ΑΔΑ: Ω8ΘΞΩΞ2-ΑΞΜ), Α 659 (ΑΔΑ: ΩΑΜΗΩΞ2-6ΣΚ).    
Η κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.  549/2017  
 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
 
Β.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Γλώσσα σύνταξης εγγράφων   
 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει 
να είναι στην Ελληνική Γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 
Κατ εξαίρεση ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα αν δεν υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
 

 

2.  Σύνταξη των Προσφορών           
1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως , μέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισμένο, σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                
α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  
β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  
γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης 
δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές . 
 
2)Ο κυρίως φάκελος προσφοράς (ΠΡΟΣΦΟΡΑ) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει , επί ποινή 
αποκλεισμού , τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
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γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
 
3) Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει , επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) ( σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα), το 
ΤΕΥΔ υπογράφεται από κοινού από τους έχοντες υποχρέωση υπογραφής του και 
υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να φέρει το γνήσιο της υπογραφής για κάθε 
υπογράφοντα. 
 
4) Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς 
και   τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα). Ο 
κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να περιγράφει στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του με τη 
μεγαλύτερη ακρίβεια (όπου αυτό είναι εφικτό), τα προσφερόμενα είδη για τα οποία συμμετέχει 
(εμπορική ονομασία, κατασκευαστής προϊόντος,  χώρα προέλευσης, τεχνικά στοιχεία κ.λπ.) 
 

5) Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα  οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα), 

 
6) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
7) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
8) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 
 
9) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους .  Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
 
10) Ο κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ  των ειδών  της 
μελέτης.  
 
11) Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών 
για τα οποία συμμετέχει. 
 
Η προμήθεια για κάθε είδος θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος 
της ποσότητας για τα είδη τα οποία συμμετέχει, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
 
Η Υπηρεσία θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το σύνολο των ειδών στον 
διαγωνιζόμενο  που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στα είδη για τα οποία συμμετέχει. 
 
3.  Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές     
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται 
υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους 
προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   
  
4.  Τιμή προσφοράς     
1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., 
για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  
 
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
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3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το είδος ή για τα 
είδη για τα οποία συμμετέχει, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
 
5. Υποβολή προσφορών   
Οι προσφορές μπορεί  : 
1) να κατατίθενται  απ’ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού ημέρα  Παρασκευή 6/10/2017                        
στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου (Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1-Περιστέρι), από ώρας    10:00 π. μ. 
μέχρι  την  10:30π.μ.  που ορίζεται και ως ώρα παραλαβής τους, 
 ή  
2) να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  
"Δήμος Περιστερίου, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών,  Γραφείο Γ2   Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 
1-Τ.Κ. 12134 – Περιστέρι "  ως και την προηγούμενη εργάσιμη  της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού  και ώρα 14:00μ.μ. με κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου . 

 Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
6.  Εγγύηση       
  
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση 
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
1.  Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας , μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος 
αυτής, είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση για την καλή 
εκτέλεση αυτής, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5%, επί της αξίας της σύμβασης  μη 
συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε επί μέρους σύμβαση που προκύψει για τον Δήμο 
Περιστερίου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 
Θα απαιτηθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης και για συμβάσεις κάτω των 20.000,00€. 
 
2.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία: 
 
• την ημερομηνία έκδοσης, 
• τον εκδότη, 
• την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
• τον αριθμό της εγγύησης, 
• το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
• την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης), 
• τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 
• τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
• την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης  (τρείς μήνες μετά την παράδοση των 
ειδών), 
• την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται, 
• τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τιςισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.   Μπορούν  επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
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παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
 
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
6. Σε περίπτωση παράβασης των όρων  της σύμβασης η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει. 
 
7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την 

οριστική  ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
7.   Χρόνος ισχύος των προσφορών           
Η προσφερόμενη τιμή  είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 
δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα  έξι  (6) μηνών από την 
επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης . 

Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών . 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, 
εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει 
κάθε δικαίωμα για κατακύρωση. 

 
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 6/10/2017   και ώρα  10:00 έως 10:30π.μ.  στα γραφεία του 
Δήμου ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής. 
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες 
προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 
δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
  
 1.Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών   
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 
και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, 
ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών  σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το 
ίδιο όργανο και φυλάσσονται , προκειμένου να αποσφραγισθούν  σε μεταγενέστερη ημερομηνία και 
ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των 
τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 
   2.  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Κατακύρωση 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον (τους) 
προσφέροντα (ες) , στον (στους) οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)  ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα 
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην ενότητα 
 Α , παρ. 7 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός  πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης  ενστάσεως επί της παραπάνω απόφασης, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παρούσας μετά από σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, 
εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής, κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με την περίπτωση 4 της παρούσας ενότητας. 
 
 
3.  Ενστάσεις             
Για ενστάσεις  κατά πράξης  της αναθέτουσας αρχής ή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού   η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Περιστερίου προς την Οικονομική Επιτροπή, η 
οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης και κατ’ ανωτέρω έως εξακόσια (600,00)€. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  
Επί των υποβληθέντων ενστάσεων γνωμοδοτεί σχετικά η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων του 
διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει τις προτάσεις της στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου). 
Επισημαίνεται προς τους οικονομικούς φορείς ότι με το Ν.4412/2016 δεν προβλέπονται ενστάσεις κατά 
των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού παρά μόνο ως άνω κατά των αποφάσεων 
των αποφαινόμενων οργάνων. 
 
4.  Συμφωνητικό – Ποινικές ρήτρες  
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά την ενότητα 

Β παράγραφο 6 της παρούσας διακήρυξης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να 

την καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται.  

Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στον οποίο έχει εκχωρηθεί 

το δικαίωμα υπογραφής. 

Για τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της ισχύουν όσα προβλέπονται κατά περίπτωση στα 

αρ.132 και 201 του Ν.4412/2016. 

Αν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, η εγγύηση καλής εκτελέσεως που κατατέθηκε από αυτόν, 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου, λόγω ποινικής ρήτρας. 
Για κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου γενικά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 203 Ν. 

4412/2016. 

 

Δ.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΥΛΙΚΩΝ  –  ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
1.  Χρόνος παράδοσης των υλικών      
Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται με το άρθρο 8 της 20/2017 
μελέτης.  
Τόπος παράδοσης θεωρείται χώρος αποθήκευσης του Δήμου καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στους χώρους που θα του υποδειχθούν, με δικά του 
μέσα μεταφοράς, (αυτοκίνητο και μεταφορείς),  αφού ενημερώσει 3 ημέρες νωρίτερα τα αρμόδια 
τμήματα   για την πρόθεσή του αυτή. 
 
2.  Παραλαβή των υλικών  
Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από επιτροπή ορισμένη από την 222/2016 πράξη του Δημοτικού 
Συμβουλίου και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 208, 209, 213 & 214 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 8 της 8/2017 μελέτης. 
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει απόκλιση από τις  ζητούμενες προδιαγραφές  μπορεί να προτείνει την 
απόρριψη του αναδόχου ή τη άμεση αντικατάσταση αυτών. 
  
 
3.  Τρόπος πληρωμής     
Τιμολόγια και παραστατικά εκδίδονταιι μετά την παραλαβή των ειδών και την εγκατάσταση. 
Σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής , εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο κάθε φορά. Η πληρωμή στον 
προμηθευτή θα γίνεται βάσει της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 
200 του Ν. 4412/2016 τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου κάθε τμηματικής 
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παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες κρατήσεις και αφού υπογραφούν  τα σχετικά 
πρωτοκόλλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από τις  
αρμόδιες επιτροπές παραλαβής  του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος  2 
υποπαράγραφος  Ζ 53 του Ν. 4152/13. 
 
4.  Φόροι-Τέλη- Κρατήσεις            
Ο ανάδοχος και μόνο αυτός επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, οι νόμιμες κρατήσεις κ.α   που 
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και αυτούς που τυχόν ισχύουν κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης , περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 
4013/2011, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.   
 
5.  Δημοσιότητα - Δαπάνη δημοσίευσης              
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.peristeri.gr) . Περίληψη της 
διακήρυξης δημοσιεύεται  και σε μία τοπική εφημερίδα , 5 ημέρες πριν την διενέργεια του 
διαγωνισμού. Η δαπάνη της δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στην  εφημερίδα  βαρύνει τον 
/τους ανάδοχο/χους.   
 
Ε.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Πληροφόρηση και παραλαβή εντύπων  
α. Τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους και στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.eprocurement.gov.gr) στην ενότητα «Προκηρύξεις», όπως και στον ιστότοπο του Δήμου 

Περιστερίου www.peristeri.gr στην ενότητα «Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών» μετά 

την ανάρτησή τους σε αυτά.                         

β. Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το τμήμα ΤΠΕ, 
Προϊστάμενος κ.Νικολαρέα Παρασκευά τηλ. 2105701111, email: pnikolareas@peristeri.gr,  στο 
κεντρικό Δημαρχείο Περιστερίου (Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.12134-Περιστέρι, 3ος όροφος. 
Η διάθεση των εγγράφων της σύμβασης γίνεται ηλεκτρονικά αλλά και ατελώς από το παραπάνω τμήμα  

του Δήμου  κάθε εργάσιμη μέρα  και ώρα  8.30 έως 14.00. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης 

υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές 

κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων ενδιαφερομένων για το διαγωνισμό, όσον αφορά στους 

όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής, μέχρι 2 ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

ΣΤ.  ΤΕΥΔ 

Συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης με υποχρέωση  επί ποινή 
αποκλεισμού να φέρει το γνήσιο της υπογραφής για κάθε υπογράφοντα. 
  

Τηλέφωνα επικοινωνίας  2105701111, 2105701112. 

                                                                                    

 
 

           Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                         ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6472 

-Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:Πλατεία Δημοκρατίας 1, Περιστέρι, Αττική, 

ΤΚ 12134 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Νικολαρέας Παρασκευάς 

- Τηλέφωνο: 210 5701111,  fax 210 5701112 

- Ηλ. ταχυδρομείο: pnikolareas@peristeri.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.peristeri.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού» 

προϋπολογισμού 43.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

CPV: 30211000-1, 30213000-5,  30231000-7, 30231200-9, 35125300-2, 30232110-8, 32413100-2,  

38520000-6, 32552100-8, 30213100-6, 48920000-3, 48760000-3, 48611000-4, 48331000-7, 

48314000-2. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 

- Ποσότητες: 88 (Ενότητα 1) + 324 (Ενότητα 2) 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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12                 Διακήρυξη όρων Διαγωνισμού «Προμήθειας Η/Υ και Λογισμικού»  09/2017 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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13                 Διακήρυξη όρων Διαγωνισμού «Προμήθειας Η/Υ και Λογισμικού»  09/2017 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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14                 Διακήρυξη όρων Διαγωνισμού «Προμήθειας Η/Υ και Λογισμικού»  09/2017 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες5 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6· 

2. δωροδοκία7,8· 

3. απάτη9· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες10· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας11· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου13 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]14 

Εάν ναι, αναφέρετε15: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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καταδικαστική απόφαση: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]16 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)17; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν18: 

[……] 
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16                 Διακήρυξη όρων Διαγωνισμού «Προμήθειας Η/Υ και Λογισμικού»  09/2017 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης19, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;20 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 21 

[……][……][……] 
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17                 Διακήρυξη όρων Διαγωνισμού «Προμήθειας Η/Υ και Λογισμικού»  09/2017 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου22; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις23 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις24  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες  Α & Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
25

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται26, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν27. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΤΕΥΔ 

                                                
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 

οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 

σ. 42). 

7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται 

στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. 

Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

10 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 

2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
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αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( 

βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 

μέτρων που λήφθηκαν.  

19 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 

κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

23 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

24 Άρθρο 73 παρ. 5. 

25 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

26 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

27 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΠ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                         ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :     43.000€ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :     20 / 07-07-2017 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Ο Δήμος διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο Η/Υ με πάνω από 250 χρήστες σε διασυνδεδεμένα 
κτήρια, 10 server, συστήματα ασφαλείας, διάφορες συσκευές δικτύου, όπως επίσης και ένα πλήθος 
εφαρμογών system και application λογισμικού.   Το δίκτυο αυτό πρέπει να είναι μόνιμα διαθέσιμο 
και ασφαλές, και βέβαια έχει πολλαπλές ανάγκες και σε εκσυγχρονισμό εξοπλισμού. 

 
H παρούσα Μελέτη περιλαμβάνει προμήθεια server, Η/Υ και περιφερειακών συσκευών, συσκευών 
δικτύου, λογισμικό ασφαλείας (antivirus), λογισμικό για ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών κ.λ.π.  
Περιλαμβάνει επίσης Η/Υ για τις ανάγες εξοπλισμού της Κοινωνικής  Δομής με τίτλο: Κέντρα 
Κοινότητας. 

 

 
 
 
                                                                                       Περιστέρι   07-07-2017 
                                                                                               Ο Συντάξας 
 

 
 
                                                                                      Νικολαρέας Παρασκευάς 

                                                                                Μηχανικός  Η/Υ και Πληροφορικής 
  
 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο:   Αντικείμενο 

 H παρούσα Μελέτη περιλαμβάνει προμήθεια server, Η/Υ και περιφερειακών συσκευών, 
συσκευών δικτύου, λογισμικό ασφαλείας (antivirus), λογισμικό για ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών 
κ.λ.π.  Περιλαμβάνει επίσης Η/Υ για τις ανάγες εξοπλισμού της Κοινωνικής  Δομής με τίτλο: Κέντρα 
Κοινότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο:   Ισχύουσες διατάξεις 

      Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νέου Νόμου Ν.4412/2016.  Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στα 43.000,00€ και θα βαρύνει  
τους παρακάτω Κ.Α. τρέχοντος προϋπολογισμού 2017. 

 Κ.Α  ΤΙΤΛΟΣ  ΠΟΣΟ  

30.7134.31  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Λογισμικό  40.000,00€  

30.7134.2669  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Λογισμικό (Κέντρα 
Κοινότητας)  

3.000,00€  
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ΑΡΘΡΟ 3ο:   Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 

     α) Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης και Παράρτημα αυτής. 
     β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
     γ) Τεχνική και Οικονομική  προσφορά του αναδόχου 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο:   Ανάδοχος-Ανάδοχοι 
     Η προμήθεια δεν θεωρείται ενιαία (εκτός από το σημείο 3 (3α έως 3ε) της τεχνικής 

περιγραφής) και μπορεί να υπάρχουν ανάδοχοι κατά είδος.  
    Ο  ιδεώδης  προμηθευτής(ες) πρέπει κατά το δυνατόν να είναι εταιρεία με αρκετά χρόνια 

στον χώρο της πληροφορικής, ώστε και εμπειρίες να έχει αποκτήσει αλλά και να υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα να υποστηρίζει τον Ο.Τ.Α. στο μέλλον. 

   
ΑΡΘΡΟ 6ο:   Σύμβαση 

Μετά την ανακήρυξη, ο ανάδοχος(οι) καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο,  
όχι μεγαλύτερο των τριών  (3) ημερών από την  ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
(άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, άρθρο 130 του Ν. 4270/2014). 

 Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου.  
 

Άρθρο 7o  : Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές 
Ο ανάδοχος(οι) βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις 

και φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην 
προσφορά του ότι επιβαρύνονται τα είδη. Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε ανώτερη από της 
προσφοράς κλίμακα του Φ.Π.Α., την διαφορά την επιβαρύνεται ο προμηθευτής, και μόνο σε 
περίπτωση αλλαγής εν τω μεταξύ του καθεστώτος των κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κ.λ.π. θα 
εφαρμοσθεί η αντίστοιχη για το θέμα νομοθεσία ή οι αντίστοιχες οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων. 

 
Άρθρο 8o:   Παραλαβή  
Η παραλαβή του μηχανογραφικού εξοπλισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 

παραλαβής του Δήμου, μετά από εξέταση και πρακτικές δοκιμές στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή 
κατά την κρίση της. 

Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα συστήματα  
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, και είναι 
απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή 
συστήματα δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις 
από αυτούς τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος υποχρεούται να  αποκαταστήσει τις 
διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν η επιτροπή 
παραλαβής μετά και από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, κρίνει ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά 
υπερκαλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της αρχικής σύμβασης και είναι μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης 
και της βελτίωσης του συστήματος. 
 

Άρθρο 9o:   Πληρωμές 
Η πληρωμή της αξίας  θα γίνει επί πιστώσει ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και των 

αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού. 
 

         ΑΡΘΡΟ 12ο:   Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 
         Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακήρυξη 
του μειοδότη-αναδόχου εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην σύμβαση περί τμηματικής 
παραλαβής. Σε περίπτωση υπέρβασης της πιο πάνω προθεσμίας επιβάλλεται σαν ποινική ρήτρα το 

5% της αξίας της προθεσμίας για κάθε ημέρα που περνάει και μέχρι 10 ημέρες, εκτός αν η 
καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία οπότε η παράταση δίνεται από το Δήμαρχο μετά από αίτηση του 
αναδόχου και με πρόταση του προϊστάμενου της αρμόδιας Διεύθυνσης, αλλιώς ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
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Μελέτη ΤΠΕ Η/W S/W 2017   σελ. 3 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο:   Περιγραφή συστημάτων - Ποσότητες 

 
Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ  1.   HARDWARE  (ΗΥ και 

Περιφερειακά) 
CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Η/Υ server     30211000-1 1 

2 Η/Y 30213000-5 17 

3 Οθόνες  30231000-7 25 

4 Οθόνη/Κονσόλα  με  είσοδο video 30231200-9 1 

5 Συσκευές απεικόνισης τύπου Bullet 35125300-2 4 

6 Eγχρωμα Πολυμηχανήματα  laser 30232110-8 5 

7 Eκτυπωτές  laser 30232110-8 8 

8 Aσύρματο Router 32413100-2 2 

9 Φορητό Scanner 38520000-6 1 

10 Συσκευές  επικοινωνίας 32552100-8 22 

11 Φορητοί ΗΥ 30213100-6 2 

    Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ  2.  SYSTEM και APPLICATION 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Microsoft  Office   Golp 48920000-3 10 

2 Antivirus Λογισμικό      48760000-3 300 

3 Application Λογισμικό     

3α Εφαρμογή  Πρωτοκόλλου   48611000-4 2 

3β Εφαρμογή  Αιτημάτων Δημοτών   48611000-4 2 

3γ Εφαρμογή  Αδειών Πολεοδομίας   48611000-4 1 

3δ Εφαρμογή  Αποφάσεων Πολιτικών Οργάνων   48611000-4 1 

3ε Εφαρμογή  Αδειών Καταστημάτων   48611000-4 1 

4 Σχεδιαστικό πακέτο CAD Mηχανικών 48321000-4 3 

5 Παρακολούθηση Δημοσίων Εργων 48331000-7 1 

6 Πακέτο αναγνώρισης Φωνής 48314000-2 3 

 
 
Οι αναλυτικοί πίνακες τεχνικών προδιαγραφών στο Παράρτημα A της παρούσης.  

 
                      Περιστέρι   07-07-2017 

 
       Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

                    Ο Συντάξας                                                                            Ο Διευθυντής  Διεύθυνσης 
& Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Π.Ε.                                           Προγραμματισμού, Οργάνωσης κ’ Πληροφορικής 
            
          
 
          Νικολαρέας Παρασκευάς                                                              Φαρόγιαννης Τριαντάφυλλος 
     Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής                                                             Πολιτικός Μηχανικός 
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Μελέτη ΤΠΕ Η/W S/W 2017   σελ. 4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΠ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                         ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :     43.000€ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :     20 / 07-07-2017 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ  1.   HARDWARE  (ΗΥ και 
Περιφερειακά) 

CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

1 Η/Υ server     30211000-1 1 1800 1800,00 

2 Η/Y 30213000-5 17 500 8500,00 

3 Οθόνες  30231000-7 25 100 2500,00 

4 Οθόνη/Κονσόλα  με  είσοδο video 30231200-9 1 150 150,00 

5 Συσκευές απεικόνισης τύπου Bullet 35125300-2 4 80 320,00 

6 Eγχρωμα Πολυμηχανήματα  laser 30232110-8 5 300 1500,00 

7 Eκτυπωτές  laser 30232110-8 8 230 1840,00 

8 Aσύρματο Router 32413100-2 2 130 260,00 

9 Φορητό Scanner 38520000-6 1 430 430,00 

10 Συσκευές  επικοινωνίας 32552100-8 22 17 374,00 

11 Φορητοί ΗΥ 30213100-6 2 550 1100,00 

      

 
  18774,00 

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ  2.  SYSTEM και APPLICATION 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

1 Microsoft  Office   Golp 48920000-3 10 400 4000,00 

2 Antivirus Λογισμικό      48760000-3 300 19 5700,00 

3 Application Λογισμικό       0,00 

3α Εφαρμογή  Πρωτοκόλλου   48611000-4 2 350 700,00 

3β Εφαρμογή  Αιτημάτων Δημοτών   48611000-4 2 350 700,00 

3γ Εφαρμογή  Αδειών Πολεοδομίας   48611000-4 1 200 200,00 

3δ Εφαρμογή  Αποφάσεων Πολιτικών Οργάνων   48611000-4 1 200 200,00 

3ε Εφαρμογή  Αδειών Καταστημάτων   48611000-4 1 200 200,00 

4 Σχεδιαστικό πακέτο CAD Mηχανικών 48321000-4 3 700 2100,00 

5 Παρακολούθηση Δημοσίων Εργων 48331000-7 1 1800 1800,00 

6 Πακέτο αναγνώρισης Φωνής 48314000-2 3 100 300,00 

    
  

  15900,00 
  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 34674,00 
  ΦΠΑ 8321,76 
  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 4,24 
  AΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 43000,00€ 

 

                    Περιστέρι   07-07-2017 
 

       Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
                    Ο Συντάξας                                                                            Ο Διευθυντής  Διεύθυνσης 
& Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Π.Ε.                                           Προγραμματισμού, Οργάνωσης κ’ Πληροφορικής 
            
          
 
          Νικολαρέας Παρασκευάς                                                              Φαρόγιαννης Τριαντάφυλλος 
     Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής                                                             Πολιτικός Μηχανικός 
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Μελέτη ΤΠΕ Η/W S/W 2017   σελ. 5 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΠ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                         ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :     43.000€ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :     20 / 07-07-2017 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων 

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από τους  
προμηθευτές όπου απαιτείται. 

 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 

α) Στήλη α/α: 
Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός ανα Ενότητα και Πίνακα. 

β) Στήλη ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

Στην στήλη αυτή περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα 

οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 
Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 
Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 
προμηθευτή. 
Η λέξη “ΟΧΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική για τον 
προμηθευτή. 
Η στήλη αυτή εφόσον είναι «ΝΑΙ» ορίζει τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις οι οποίες μπορεί 
να υπερκαλύπτονται από την προσφορά. 

δ) Στήλη ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:  
Στην στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή με μορφή: 
1.   ΝΑΙ που σημαίνει ότι η προσφορά συμπίπτει με τις ελάχιστες προδιαγραφές της στήλης 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
2.  ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν πληρούται από την προσφορά οπότε και θα απαιτηθεί  
αιτιολόγηση, που θα αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή. 
3.  Περιγραφή που ορίζει   αριθμητικά ή περιγραφικά την προδιαγραφή εφόσον αυτή 
υπερκαλύπτει τις ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
*     Εαν δεν υπάρχει περιγραφή ενώ απαιτείται με την ένδειξη «να αναφερθεί» της 
στήλης ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, η προσφορά απορρίπτεται.  
*  Η μη συμμόρφωση με τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς, εκτός εαν η απόκλιση αφορά τυχόν λάθος προδιαγραφή.  

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ :  
Στη στήλη αυτή να αναγραφεί (εφόσον είναι δυνατόν) ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος 
τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες 
πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες.  

 
*  Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και 
τυπωμένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα.   Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω 
όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
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Μελέτη ΤΠΕ Η/W S/W 2017   σελ. 6 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Η/Υ και Εξοπλισμός 
 

Πίνακας 1    HY Server 
 

E1Π1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υποχρεωτική  

Ελάχιστη 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 

κατασκευής.   
ΝΑΙ   

2 Rackable 1U NAI   

3 Επεξεργαστής   CPU Xeon  x 

4CORES 
ΝΑΙ   

4 Eπεξεργαστής (τεμάχια)  1  

 

  

5 DVD  ROM 

Nα αναφερθούν χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   

6 Κεντρική Μνήμη RAM  

Nα αναφερθούν χαρακτηριστικά 

=32 GB 

 

  

7 Κεντρική Μνήμη RAM  (επιπλέον 

του σημ.6 εκτός server) 
Nα αναφερθούν χαρακτηριστικά 

=16 GB 

 

  

10 Network Interface 2 Ethernet ports 

1 Gb 

  

11 Υποδοχές USB 2.0 (τουλάχιστον 4) 

 

ΝΑΙ   

12 Κάρτα Οθόνης  

Nα αναφερθούν χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   

 

13 Keyboard / Mouse NAI   

14 Οθόνη LCD 19’’  

Να αναφερθεί τύπος & 

προδιαγραφές 

NAI   

 Στοιχεία ποιότητας Server 

Π.1  Η Τεχνική προσφορά πρέπει να 

περιλαμβάνει εγχειρίδια  

ΝΑΙ   

Π.2 Οn-site εγγύηση.  (Να αναφέρεται 

αν είναι από την κατασκευάστρια ή 

την προμηθεύτρια εταιρεία) 

3 χρόνια   

Π.3 Πιστοποίηση CE του κατασκευαστή.  ΝΑΙ   

 Στοιχεία ομοιογένειας Server 

Ο.1 Ο Δήμος διαθέτει Servers LENOVO 

(IBM) και επιθυμεί ομοιογένεια 

εξοπλισμού για λόγους τεχνογνωσίας 

του προσωπικού και ενιαίου 

συμβολαίου συντήρησης. 

NAI   

 

 
 

17PROC001983425 2017-09-22



Μελέτη ΤΠΕ Η/W S/W 2017   σελ. 7 

 

Πίνακας 2  HY client 
 

Ε1Π2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Υπολογιστής Χρήστη 

1  

Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής 

 

ΝΑΙ 

  

2 Socket Μητρικής 1150/1151. 

Nα αναφερθεί Μητρική, τύπος καθώς και τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πχ  ταχύτητα bus, αριθμός θέσεων 

PCI Slots, αν  υπάρχουν on board κάρτες, 4 θύρες 
USB κ.λπ.). 

ΝΑΙ 

 

  

3 Επεξεργαστής Intel Pentium G3260 ή νεότερος 

(Να αναφερθεί ο τύπος) 

ΝΑΙ 

 

  

4  

Ταχύτητα Ρολογιού > = 3,30 GHz 

 

ΝΑΙ 

 

  

5  

Κεντρική Μνήμη RAM  4GB, DDR3 

 

ΝΑΙ 

 

  

6 Σκληρός Δίσκος SSD >= 240GΒ, 450MB/S 

ανάγνωση/εγγραφή 

(Να αναφερθεί ο τύπος) 

ΝΑΙ 

 

  

7 
DVD RW  (SATA) ΝΑΙ 

  

8 Λειτουργικό σύστημα Windows 10 (x86) 

professional  GR  ΝΑΙ 
  

9 Onboard κάρτα γραφικών ή εναλλακτικά PCI 

Express 1gb 

Να αναφερθούν προδιαγραφές 

ΝΑΙ 

 

  

10 Κάρτα Hxoυ SB compatible, να αναφερθεί τύπος 

και αν είναι On Board ή PCI NAI 
  

11 Κάρτα δικτύου 10/100/1000, να αναφερθεί τύπος 

και αν είναι On Board ή PCI 
NAI 

  

12 Υποδοχές USB 2.0 (τουλάχιστον 4) 

Να αναφερθεί αριθμός 
ΝΑΙ 

  

 

13 MS-Keyboard, MS-mouse wired NAI 
  

 
Στοιχεία ποιότητας Η/Υ 

Π.1   

Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα 

σχετικά εγχειρίδια  

ΝΑΙ 

  

Π.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας   

(Να αναφερθεί από προμηθευτή ή κατασκευαστή) 
2 χρόνια 

  

Π.3 
Πιστοποίηση CE του κατασκευαστή.   
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Μελέτη ΤΠΕ Η/W S/W 2017   σελ. 8 

Πίνακας 3  Οθόνη Multimedia 
 

Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε1Π3 Οθόνη LED 

1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος  ΝΑΙ 
  

2 Διαγώνιος >= 20’’ ΝΑΙ 
  

3 Μέγιστη Ανάλυση >= 1920 x 1080 ΝΑΙ   

4 

Να αναφερθούν τιμές 

Aντίθεση: >= 20000000:1 

Χρόνος απόκρισης >= 5ms 

 

NAI 

  

5 
Multimedia 

(ενσωματωμένα ηχεία) 
ΝΑΙ 

  

6 
Ψηφιακή και αναλογική  υποδοχή 

σύνδεσης. (vga+dvi) 
ΝΑΙ 

  

 Στοιχεία ποιότητας οθόνης 

Π.1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 
2  έτη 

  

Π.2 Να αναφερθούν πιστοποιήσεις ΝΑΙ 
  

 

 

 

Πίνακας 4   Οθόνη AV 
 

Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε1Π4 Οθόνη LED 

1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος  ΝΑΙ 
  

2 Διαγώνιος >= 19’’ ΝΑΙ 
  

3 
Multimedia 

(ενσωματωμένα ηχεία) 
ΝΑΙ 

  

4 Ενεργειακή Κλάση:A NAI 

  

5 Περιλαμβάνει video και AV εισοδο ΝΑΙ 
  

 Στοιχεία ποιότητας οθόνης 

Π.1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 
1 έτος 
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Μελέτη ΤΠΕ Η/W S/W 2017   σελ. 9 

Πίνακας 5   Συσκευές απεικόνισης τύπου Bullet  
 

Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε1Π5 Οθόνη LED 

1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος  ΝΑΙ 
  

2 
Εξωτερικού χώρου κάμερα/συσκευή 

τύπου Bullet ΝΑΙ 
  

3 
Υπέρυθρος Φωτισμός  

Απόσταση 50μ 
NAI 

  

4 Φακός 2,8 ευρυγώνιος NAI 

  

5 Περιλαμβάνει τροφοδοτικό ΝΑΙ 
  

 Στοιχεία ποιότητας οθόνης 

Π.1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 
1 έτος 

  

 

 

 

 

Πίνακας 6  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER A4 Color 
 

Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε1Π6 Πολυμηχάνημα Laser A4 Mono 

1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος  ΝΑΙ 
  

2 

Ανάλυση εκτύπωσης/σάρωσης  600 

dpi b&w 
 

ΝΑΙ 

  

3 

Ταχύτητα εκτύπωσης >=30ppm b&w 

Ταχύτητα εκτύπωσης >=25ppm color 

 

Ταχύτητα σάρωσης >=20color 

 

NAI 

  

4 Μνήμη >=256Μb ΝΑΙ 
  

5 
Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης 

διπλής όψης (εμπρός-πίσω). 
ΝΑΙ 

  

6 Fax   ΝΑΙ   

7 
Σύνδεση: 

Ethernet/LAN και USB 
ΝΑΙ 

  

8 
Θα συνοδεύεται από καλώδια 

σύνδεσης 
ΝΑΙ 

  

 Στοιχεία ποιότητας  

Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 
τουλάχιστον 

1 έτος 
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Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Στοιχεία ομοιογένειας 

Ο.1 

Ο Δήμος διαθέτει πολυμηχανήματα  

OKI  και επιθυμεί ομοιογένεια 

εξοπλισμού λόγω  εξοικείωσης των 

χρηστών 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

Πίνακας 7  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 Mono 
 

Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

E1Π7 Εκτυπωτής  Laser A4 Mono 

1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος  ΝΑΙ 
  

2 Ανάλυση εκτύπωσης >=1200dpi ΝΑΙ 

  

3 
Ταχύτητα εκτύπωσης >=38ppm  

 
NAI 

  

4 Μνήμη >=128Μb ΝΑΙ 
  

5 
Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης 

διπλής όψης (εμπρός-πίσω). 
ΝΑΙ 

  

6 
Σύνδεση: 

Ethernet/LAN και USB 
ΝΑΙ 

  

7 
Θα συνοδεύεται από καλώδια 

σύνδεσης 
ΝΑΙ 

  

 Στοιχεία ποιότητας  

Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 
τουλάχιστον 

1 έτος 

  

 Στοιχεία ομοιογένειας 

Ο.1 

Ο Δήμος διαθέτει πάνω από 100 

εκτυπωτές HP   και επιθυμεί 

ομοιογένεια εξοπλισμού  λόγω 

εξοικείωσης των χρηστών και 

υπάρχουσας τεχνογνωσίας του 

τμήματος Πληροφορικής σε 
επισκευές εκτυπωτών τύπου ΗP 

ΝΑΙ 
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Πίνακας 8 Ασύρματο Δίκτυο WLAN 
 

Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε1Π8 Τεχνικές προδιαγραφές 

1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος  ΝΑΙ 

  

2 

Φάσμα συχνοτήτων 5200-5800  

ΜΗΖ & 2400-2500ΜΗΖ με 

αυτόματη η προεπιλογή  

καναλιών. Τεχνολογίας ΜΑΧ 

(σημείο προς σημείο). 

ΝΑΙ 

  

3 

WI-FI  τυπικό πρωτόκολλο, με 

κρυπτογράφηση WPA2 η 

επιλεγμένο κωδικό. 
ΝΑΙ 

  

4 

TDMA Επιλογή  δυναμικής 

διαμόρφωση μεταβλητού εύρους 
20/30/40ΜΗΖ. 

NAI 

  

5 
Ταχύτητα δεδομένων >=100 Μb/s 

BW  40 ΜΗΖ. 
ΝΑΙ 

  

6 

Ισχύ εκπομπής πομπού (τυπική) 

+20dbm αυτόματη η με 

προεπιλογή. 

Στεγανότητα μονάδας από βροχή 

και υγρασία 10-95 και UV 
ακτίνες. 

ΝΑΙ 

  

7 

Κεραία εκπομπής (τυπική) 

>=18dbi 

Τύπος Παραβολικό με 

προστατευτικό πλαστικό  

κάλυμμα.    

Πόλωση διπλή γραμμική. 

Ενσωματωμένη μηχανική κλίση 

+20 έως -10, να 
συμπεριλαμβάνετε και η στήριξη. 

Αντοχή σε άνεμο 150kmh.  

ΝΑΙ 

  

8 

Επεξεργαστής Atheros 

MIPS,500MHZ 

Μνήμη >=64Μb DDR2,8Mb flas 

ΝΑΙ 

  

9 
Θύρες δικτύου LAN  

1 Ethernet10/100/1000 full dublex 
ΝΑΙ 

  

10 

Θα συνοδεύεται από παθητική 

τροφοδοσία POE με σύνδεση 

μέσω   RJ45 CAT5 . 
NAI 

  

11 

Παρακολούθηση και διαχείριση 

του δικτύου μέσω εφαρμογής,  

πρόσβαση στο web UI access, 

χρήση τεχνολογίας HTML5. 

ΝΑΙ 

  

12 
Θα συνοδεύεται από συμβατό 

καπάκι  
ΝΑΙ 

  

 Στοιχεία ποιότητας 

Π.1 
Πιστοποίηση CE,IC,FCC του 

κατασκευαστή.  
ΝΑΙ 

.   

Π.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 
τουλάχιστον 

1 έτος 

  

 Στοιχεία ομοιογένειας 

Ο.1 

Ο Δήμος διαθέτει τεχνογνωσία σε 

συσκευές Ubiquiti Nanobeam M5 

400 και επιθυμεί ομοιογένεια 

εξοπλισμού.  

ΝΑΙ 
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Πίνακας 9  (Φορητό Scanner) 
 

Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε1Π11 ΙP  συσκευές 

1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής 

και τύπος  ΝΑΙ 
  

2 Φορητός (HadleHand) ΝΑΙ 

  

3 
Μεγιστη Eπιφάνεια Ψηφιοποίησης 

Α3  
ΝΑΙ 

  

4 Μέγιστη Ανάλυση  2592x1944 ΝΑΙ 

  

5 Ψηφιοποίηση και 3D αντικειμένων ΝΑΙ 

  

6 Λογισμικό OCR ΝΑΙ 

  

7 Ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ΝΑΙ 

  

8 
Αναδιπλούμενο για εύκολη 

μεταφορά 
ΝΑΙ 

  

 Στοιχεία ποιότητας  

Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας.  1 έτος 
  

 

 

Πίνακας 10 (Συσκευές επικοινωνίας) 
 

Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

Ε1Π10 ΙP  συσκευές 

1 
Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

τύπος  ΝΑΙ 
  

2 Οθόνη μιάς γραμμής  
  

3 Τύπος Ενσύρματη συσκευή ΝΑΙ   

 Στοιχεία ποιότητας  

Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας.  1 έτος 
  

 Στοιχεία ομοιογένειας 

Ο.1 

Ο Δήμος διαθέτει  ΤΦ κέντρα 

Panasonic σε τρία κτήρια κι επιθυμεί  

επιθυμεί ομοιογένεια εξοπλισμού για 
λόγους συμβατότητας.  

ΝΑΙ 
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Πίνακας 11  Φορητός Η/Υ client 
 

Ε1Π2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Υπολογιστής Χρήστη 

1  

Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής 

 

ΝΑΙ 

  

2 
Διαγώνιος οθόνης  17’’ ΝΑΙ 

 

  

3 
Aνάλυση οθόνης 1600x900 ΝΑΙ 

 

  

4 
Επεξεργαστής Intel Core i3 

ΝΑΙ 

 

  

5  

RAM > = 4 Gb 

 

ΝΑΙ 

 

  

6  

Κεντρική Μνήμη RAM  4GB, DDR3 

 

ΝΑΙ 

 

  

7 
Σκληρός Δίσκος  1Tb 

ΝΑΙ 

 

  

8 
DVD RW   ΝΑΙ 

  

9 
Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi ΝΑΙ 

  

19 Λειτουργικό σύστημα Windows 10 64bit  ΝΑΙ 
  

 
Στοιχεία ποιότητας Η/Υ 

Π.1   

Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα 

σχετικά εγχειρίδια  

ΝΑΙ 

  

Π.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας   

(Να αναφερθεί από προμηθευτή ή κατασκευαστή) 
1έτος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΑPPLICATION ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 

 

 Πίνακας 1/ Microsoft Office Golp 

E2P1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

1. Microsoft  Office   Golp Professional (με Access)  ΝΑΙ  

 

 

 

Πίνακας 2/ Antivirus Λογισμικό 

Ε2Π2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

1 
Ανίχνευση ιών, worms και Trojans με υψηλής ευφυϊας 

κώδικα.  ΝΑΙ 
 

2 Ελεγχος on-line, έλεγχος e-mail  ΝΑΙ  

3 
Eνημέρωση βάσης δεδομένων από internet με 

αυτόματες scheduled  διαδικασίες   ΝΑΙ 
 

4 Διαχείριση μέσω κεντρικής κονσόλας.  ΝΑΙ  

5 
Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά Windows που 

διαθέτει ο Δημος: Win7, Win10, Win Server 2008.  ΝΑΙ 
 

6 Αδειες χρήσης (licenses) : 300  ΝΑΙ  

 Στοιχεία ομοιογένειας 

O.1 
Ο Δήμος διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα antivirus  

Kaspersky και επιθυμεί ομοιογένεια λογισμικού  
ΝΑΙ 
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Πίνακας 3 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο Δήμος διαθέτει βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον access με υπάρχοντα δεδομένα. 
Το σχήμα κάθε βάσης δίνεται στις επόμενες σελίδες. 

Ο Δήμος επιθυμεί την κατασκευή ολοκληρωμένης εφαρμογής για κάθε  βάση δεδομένων με τις 

συνήθεις δυνατότητες  πρόσβασης, καταχώρησης, αναζήτησης,  εκτύπωσης και δυναμικά εργαλεία  
φιλτραρίσματος  αποτελεσμάτων και στατιστικών  δεδομένων.  Οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται 

από διαφορετικές υπηρεσίες, είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη και είναι επιθυμητό να είναι 

αναπτυγμένες σε περιβάλλον Access με χρήση DBA λόγω υπάρχουσας τεχνογνωσίας του 

προσωπικού του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

Γενικές Προδιαγραφές Εφαρμογών 
 

E2Π3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

1. 
Πρόσβαση με κωδικούς δύο επιπέδων  (read-write και 

only read)  ΝΑΙ 
 

2 Multiuser ΝΑΙ  

3 
Συνήθεις διαδικασίες σε φόρμα για εισαγωγή, 

μεταβολή, αναζήτηση, εκτύπωση εγγραφής. 
ΝΑΙ 

 

4 

Συνήθεις διαδικασίες σε φόρμα μαζική εμφάνισης 

εγγραφών σε στήλες με δυνατότητες εισαγωγής, 

μεταβολής, διαγραφής 

ΝΑΙ 

 

5 
Καταχώρηση πεδίων από βοηθητικές λίστες  εγγραφών 

όπου αυτές  είναι διαθέσιμες. (π.χ. Οδοί Περιστερίου) 
ΝΑΙ 

 

6 
Καταχώρηση πεδίων από βοηθητικούς πίνακες  
εγγραφών  όπου αυτοί  είναι διαθέσιμοι. (π.χ. Οδοί 

Περιστερίου) 

ΝΑΙ 
 

7 

Συντήρηση βοηθητικών πινάκων με δυνατότητα  

συγχώνευσης τιμών και αυτόματης ενημέρωσης 

βασικού πίνακα. 

ΝΑΙ 

 

8 
Πεδίο link σε αρχείο που έχει το όνομα του βασικου 

κλειδιού της εγγραφής και επέκταση  .jpg ή .pdf . 
ΝΑΙ 

 

9 

Δυναμική επιλογή του καταλόγου αποθήκευσης των 

αρχείων του σημείου 8. (Περιλαμβάνονται και 

κατάλογοι στο τοπικό LAN). 

ΝΑΙ 

 

10 
Πεδίο δυναμικής σύνδεσης (windows explorer)  σε 
αρχείο αποθήκευσης λοιπών πληροφοριών επιλογής 

του χρήστη.  

ΝΑΙ 
 

11 
Εφαρμογή δυναμικών  φίλτρων επί των εγγραφών και  

ταξινόμηση με βάση επιλεγόμενο πεδίο.  
ΝΑΙ 

 

12 

Στατιστικά αποτελέσματα για τα βασικά πεδία  με 

δυναμικό προσδιορισμό του συνόλου εγγραφών επί 

των οποίων εφαρμόζονται.  

ΝΑΙ 

 

13 
Εκτυπώσεις λιστών ή στατιστικών με βάση τα 

φιλτραρισμένα σύνολα πεδίων. 
ΝΑΙ 

 

14 
Εισαγωγη(migration) των υπάρχοντων δεδομένων στις 

νέες εφαρμογές. 
ΝΑΙ 

 

 Στοιχεία ομοιογένειας 

Ο.1 

Ο Δήμος επιθυμεί η ανάπτυξη των εφαρμογών να γίνει 

σε περιβάλλον Access με χρήση DBA λόγω 

υπάρχουσας τεχνογνωσίας του τμήματος.   

ΝΑΙ 

 

 Στοιχεία Ελέγχου 

Ε.1 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδόσει σε ηλεκτρονικό 

μέσο demo έκδοση  του λογισμικού προς έλεγχο.   
ΝΑΙ 
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Σχήματα Βάσεων Δεδομένων 

Πίνακας 3α  Εφαρμογή  Πρωτοκόλλου   
 

 
 

 

Πίνακας 3β  Εφαρμογή  Αιτημάτων Δημοτών   
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Πίνακας 3γ  Εφαρμογή  Αδειών Πολεοδομίας   
 

 
 

 

Πίνακας 3δ  Εφαρμογή  Αποφάσεων Πολιτικών Οργάνων   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

17PROC001983425 2017-09-22



Μελέτη ΤΠΕ Η/W S/W 2017   σελ. 18 

Πίνακας 3ε  Εφαρμογή  Αδειών Καταστημάτων   
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Πίνακας 4  Σχεδιαστικό Πακετο CAD 
 

Ε2Π4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

1. Συμβατότητα με αρχεία .dwg, .dxf, .dws, .dwt  ΝΑΙ  

1. Σχεδίαση σε 2 και 3 διαστάσεις  ΝΑΙ  

2 Δυνατότητα Φωτορεαλισμού  ΝΑΙ  

3 Δυνατοτητα εξαγωγης πίνακα του σχεδίου στο excel ΝΑΙ  

4 

Δυνατότητα σχεδίασης με τις εντολές: LINE, 

POLYLINE, POLYGON, RECTANGLE, ARC, 

ECLIPSE, CIRCLE, ERASE, COPY, TRIM, 

EXTEND, OFFSET, MOVE, ROTATE, MIRROR, 

CHAMFER, FILLET, EXPLODE, HATCH, 

GRADIENT 

ΝΑΙ 

 

5 
Δυνατότητα εγκατάστασης δικτυακής ή standalone 

άδειας με σειριακό αριθμό ή usb 
ΝΑΙ 

 

 Στοιχεία ομοιογένειας 

O.1 

Ο Δήμος διαθέτει εγκατεστημένη άδεια συστήματος 

GstarCAD, εκτεταμένη τεχνογνωσία των Μηχανικών 

του και επιθυμεί ομοιογένεια λογισμικού  

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

Πίνακας 5/  Λογισμικό Παρακολούθησης Δημοσίων Εργων 

Ε2Π5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

1 

Προγραµµατισµός,  διαχείριση  διαγωνισµών, τεχνικών έργων,  

προµηθειών,  έργων αυτεπιστασίας  και άλλων δράσεων, με 

πλήρεις δυνατότητες παρακολούθησης  έργων και 

υποέργων σε όλα τα στάδια, και συμβατότητα στο 

ισχύων νομικό καθεστώς. 

Πλήρη report, ενημέρωση Διοίκησης με 

συγκεντρωτικό τρόπο. 

Διαχειριση Δικαιωματων Χρηστών 

ΝΑΙ 

 

2 

Παραμετροποίηση του Λογισμικού στον Δήμο και καταχώρηση 

των υπαρχόντων στοιχείων Τεχνικού προγράμματος που 

διαθέτει ο Δήμος σε ηλεκτρονική μορφή. 
ΝΑΙ 

 

 Στοιχεία ομοιογένειας 

O.1 

Ο Δήμος διαθέτει εγκατεστημένο σύστημας ERP eCM 

της ACE-Hellas για σύνταξη μελετών κ.λ.π και  

επιθυμεί ομοιογένεια λογισμικού . 

ΝΑΙ 
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Πίνακας 6/  Λογισμικό Φωνητικής πληκτρολόγησης 

Ε2Π6 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Συμμόρφωση 

προμηθευτή 

1 

Υπαγόρευση στα ελληνικά  και αποτύπωση σε 

πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου με επιτυχία  στην 

μετατροπή της φωνής, σε γραπτό λόγο, πάνω από 95% 
ΝΑΙ 

 

2 Ενσωματωμένο Λεξικό >= 500.000 λέξεων ΝΑΙ  

3 Συμβατότητα με εκδόσεις του Word ΝΑΙ  

4 
Δυνατότητα προσθήκης νέων λέξεων και 

συντομογραφιών  ΝΑΙ 
 

5 Φιλικό περιβάλλον με κατανοητά μενού, στα ελληνικά. ΝΑΙ  

6 
Σετ Μικροφώνου κεφαλής με ακουστικά 

περιλαμβάνεται ΝΑΙ 
 

 
 
 
 
 

 
                                   Περιστέρι    07-07-2017 

                                       Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
                       Ο Συντάξας                                                                     Ο Διευθυντής  Διεύθυνσης Π.Ο.Π 
                 & Προϊστάμενος ΤΠΕ 

        
 
              

          Νικολαρέας Παρασκευάς                                                        Φαρόγιαννης Τριαντάφυλλος 
     Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής                                                   Πολιτικός  Μηχανικός 
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